Belangrijk principe uit
de beMedTech Code:

Over beMedTech en de Code

De beslissing door de gezondheidszorgbeoefenaar
of zorginstelling inzake aankoop of gebruik van
het medische hulpmiddel in de diagnose en/of
behandeling dient immers louter te gebeuren op
basis van de klinische meerwaarde van het medisch
hulpmiddel, de (gezondheids-) economische
waarde en de betrouwbaarheid en integriteit van de
leverancier.

Belangrijk artikel uit de Code van
medische deontologie der artsen:
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Het doel van de ethische code is om de interactie
tussen enerzijds de bedrijven die lid zijn van beMedTech
en anderzijds de zorgprofessionals (HCP’s) en
zorgorganisaties (HCO’s) te reguleren. Dit zorgt ervoor
dat de ondersteuning en activiteiten van de sector niet
leiden tot verkeerde percepties met betrekking tot de
relaties tussen bedrijven en clinici, artsen, laboranten,
verpleegkundigen en ziekenhuizen / klinieken.

ETHISCHE CODE
FUNDAMENTELE
WIJZIGING 2022
WETENSCHAPPELIJKE
BIJEENKOMSTEN

In dat opzicht omvat de Code richtlijnen voor alle soorten
interacties, zoals onderzoeks-en adviesovereenkomsten,
stalen, geschenken en ondersteuning van
zorgverleners voor het volgen van producttrainingen of
wetenschappelijke bijeenkomsten.
De sector van de medische technologiebedrijven is van
mening dat het naleven van de huidige wetgeving niet
voldoende garanties biedt. Daarom is de actuele Code een
gevolg van Europese, proactieve en strenge zelfregulering
om de integriteit en reputatie te beschermen van
alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en
commercialisatie van innovatieve medische technologieën.
De stopzetting van de individuele sponsoring per 1 januari
2022 past in de evolutie naar een meer coherente code.

Meer informatie over de Code:


Verantwoordelijke uitgever: M. Denys, beMedTech

PRINCIPE VAN SCHEIDING
Het is de intentie van de sector van de medische
hulpmiddelen om er mee voor te zorgen dat de
beslissingen van de gezondheidszorgbeoefenaar
omtrent aankoop en gebruik niet worden beïnvloed
door de individuele voordelen zoals de individuele
sponsoring van congresdeelname.

beMedTech is de Belgische federatie van de sector van
de medische technologieën en vertegenwoordigt meer
dan 200 bedrijven, goed voor 80% van de Belgische markt.
De leden zijn fabrikanten en/of verdelers van medische
hulpmiddelen: verbruiksgoederen, investeringsgoederen,
implantaten, in-vitro diagnostiek en software.

h
 ttps://www.bemedtech.be/nl/over-bemedtech/
wie-wij-zijn/ethische-code
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STOPZETTING VAN DE SPONSORING
VAN INDIVIDUELE DEELNAME
 32 (0)2 257 05 90

 www.bemedtech.be

 info@beMedTech.be

 twitter.com/bemedtechtweet

Intentie om bij te dragen tot
de onafhankelijkheid van de zorgprofessional

Wat verandert en waarom?

Ook in de toekomst wordt er geïnvesteerd in de vorming van zorgprofessionals

De relatie met gezondheidszorgbeoefenaars betreft veel
verschillende aspecten. Eén aspect is in de loop van de tijd
steeds moeilijker te rechtvaardigen vanuit het perspectief
van de publieke opinie: de financiële ondersteuning van
individuele zorgverleners door bedrijven voor het bijwonen
van de niet door bedrijven georganiseerde bijeenkomsten
(d.w.z betaling van registratie, reis-en verblijfkosten).
De Code van beMedTech voorziet dat de leden stoppen
met deze praktijk op 31 december 2021. De sponsoring van
individuele deelname aan zulke bijeenkomsten is dus niet
meer mogelijk.

De sector van de medische hulpmiddelen stopt weliswaar
met het sponsoren van de individuele deelname, maar de
(organisatie van de) wetenschappelijke bijeenkomsten wordt
nog steeds ondersteund.

Deze wijziging bevordert het vertrouwen van het
publiek in de onafhankelijke beslissingsname van
de zorgprofessionals ten aanzien van de medische
technologieën die zij gebruiken bij de diagnose en de
behandeling van de patiënt.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wetenschappelijke
bijeenkomsten die door de bedrijven actief in medische
hulpmiddelen ondersteund kunnen worden:

Zorgprofessionals zijn vaak de gebruiker van medische
hulpmiddelen. De sector hecht dan ook een groot belang
aan het deskundig gebruik van medische apparatuur en
software, implantaten, medische verbruiksgoederen en
diagnostische tests en laboapparatuur.
De volgende wetenschappelijke bijeenkomsten die door/
voor bedrijven actief in medische hulpmiddelen worden
georganiseerd hebben tot doel om tot deskundig gebruik
te komen:



(Internationaal) congres georganiseerd door een
wetenschappelijke vereniging



Stafmeeting binnen het ziekenhuis



Product en procedure training



Opleiding georganiseerd door een ziekenhuis





Bijeenkomst georganiseerd door artsen

Expertmeetings waarbij klinische resultaten worden
gedeeld en besproken



 roducttraining georganiseerd door een
P
opleidingscentrum



Satellietsymposium bij (internationale) congressen



Conferentie georganiseerd door artsenvereniging



Bijeenkomst georganiseerd door een patiëntenorganisatie

Deze opleidingen georganiseerd door bedrijven actief in
medische hulpmiddelen blijven bestaan.

Individuele sponsoring is niet meer
toegelaten vanaf 31 december 2021

Vanaf 2022 is enkel de sponsoring toegelaten van de organisatie
van een wetenschappelijke bijeenkomst.

DIRECTE SPONSORING - Het bedrijf
ondersteunt de individuele gezondheidszorgbeoefenaar van haar keuze voor
deelname aan de wetenschappelijke
bijeenkomst die niet door het bedrijf
zelf is georganiseerd. Gestopt op 1/1/2020.

De sector van de medische technologieën hecht veel
belang aan de vorming van gezondheidszorgprofessionals
en blijft de wetenschappelijke bijeenkomsten ondersteunen.
Elke organisatie die voldoet aan de wettelijke criteria van
artikel 10 van de Wet op de geneesmiddelen van 25 maart
1964 kan ondersteuning aanvragen. Het betreft, onder
andere, de Mdeon criteria inzake het “V2” visum. Meer info
op www.mdeon.be. Het is aan de leden van beMedTech om
daar al dan niet op in te gaan.

INDIRECTE SPONSORING - Het bedrijf sponsort een
gezondheidsinstelling of wetenschappelijke vereniging die
vervolgens bepaalt welke gezondheidszorgbeoefenaar(s)
de ondersteuning geniet(en) voor de wetenschappelijke
bijeenkomst die niet
door het bedrijf zelf
wordt georganiseerd.
Stopt per 1/1/2022.

De financiële ondersteuning betrof de volledige of
gedeeltelijke kosten gerelateerd aan reis, logies en
registratie

De sponsorende bedrijven hebben een transparante
budgetopmaak nodig van elke organisatie. Een voorbeeld
van zo een budgetopmaak kan men vinden op de website
van Mdeon (https://www.mdeon.be/wp-content/
uploads/2017/02/Model_gedetailleerd_budget.pdf).
Hierbij dient gezegd dat leden van beMedTech cadeaus en
entertainment niet kunnen sponsoren.
Bij elke wetenschappelijke bijeenkomst, en zeker
deze georganiseerd door en in een ziekenhuis, wordt
aangeraden om met meerdere sponsoren te werken.

Door het op deze manier sponsoren van de organisatie
van wetenschappelijke bijeenkomsten wordt de
vorming van zorgprofessionals ondersteund en
kan bovendien de individuele zorgprofessional zijn
beslissingen in alle onafhankelijkheid nemen.

