Health
ethics
Ethische samenwerking tussen
de gezondheidssector en
farmaceutische bedrijven in België.

Reclame

Uitnodigingen
Uitnodiging voor wetenschappelijke
congressen onderworpen aan
voorafgaande goedkeuring van Mdeon

onder 5 strikte voorwaarden
1

Reclame gericht aan het
grote publiek voor

vrij verkrijgbare
geneesmiddelen
indien vooraf goedgekeurd onder
bepaalde voorwaarden

2

onder bepaalde voorwaarden

Met uitzondering van
informatief of educatief
materiaal en voorwerpen van
medisch nut onder € 50

Bezoeken toegestaan om
te informeren en te
adviseren
Een doeltreffend en veilig gebruik
van geneesmiddelen waarborgen
Artsen de mogelijkheid geven om
vragen te stellen over het
geneesmiddel
Wetenschappelijk gevalideerde
informatie voorzien

4

Een overzicht bieden van de
therapeutische opties

5

voor etentjes, sportieve of
vrijetijdsactiviteiten

geneesmiddelen
op voorschrift

Verboden om geschenken te geven aan gezondheidszorgbeoefenaars

Bezoeken

3

Geen uitnodigingen

Reclame enkel gericht aan
gezondheidszorgbeoefenaars voor

Geschenken

Inhoudstafel

Beste lezer,

Reclame voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen
is strikt gereglementeerd

2

Reclame voor geneesmiddelen op voorschrift 
is strikt gereglementeerd

3

Artsenbezoeken?
Ja, om te informeren en te adviseren

4

Geen geschenken, enkel informatiefof educatief
materiaal envoorwerpen van medisch nut

5

De uitnodiging en de betaling van de kosten voor de
deelname aanwetenschappelijke congressen is
toegestaan onder 5 strikte voorwaarden

6

Mogen farmaceutische ondernemingen artsen uitnodigen
op restaurant of voor sportieve en vrijetijdsactiviteiten?
7
Mogen farmaceutische ondernemingen gezondheidszorgbeoefenaars vergoeden voor hun diensten?

8

Mogen farmaceutische ondernemingen
monsters verstrekken aan artsen?

9

Mogen farmaceutische ondernemingen
patiëntenorganisaties ondersteunen?

10

Mogen farmaceutische ondernemingen schenkingen
en toelagen toekennen aan zorginstellingen?

11

Een platform om de relaties binnen de sector
toegankelijk, overzichtelijk en publiek te maken

12

pharma.be, leider op deontologischvlak

13

Hoewel de farmaceutische sector één van de meest
gereglementeerde sectoren is, zijn de verschillende regels
die op haar van toepassing zijn vaak onbekend voor het grote
publiek. Er zijn zowel wettelijke als deontologische regels
van toepassing op de activiteiten die eigen zijn aan de sector,
alsook op de interacties met andere belanghebbenden in
de gezondheidszorg, zoals gezondheidszorgbeoefenaars,
patiënten en gezondheidszorgorganisaties.
De wet bepaalt daarbij de minimumnormen die van toepassing zijn op
de sector. Bovendien heeft pharma.be sinds 1976 een deontologische
code met strikte ethische principes die nog een stap verder gaan dan
de wetgeving. Zodoende, was onze vereniging de eerste Belgische
bedrijfsfederatie die een dergelijke gedragscode heeft ingevoerd.
Sindsdien streeft pharma.be ernaar om deze gedragscode
continu te herevalueren zodat deze blijft voldoen aan de
verwachtingen van een maatschappij in beweging.
De deontologische code van pharma.be definieert de essentiële
waarden van zorg, integriteit, respect en eerlijkheid die de basis
vormen van de activiteiten van bedrijven die lid zijn van pharma.be.
Deze waarden zijn in het bijzonder belangrijk voor de samenwerking
met de verschillende stakeholders. Deze waarden waarborgen
dat de samenwerking gebeurt in het belang van de patiënt, en
dat deze transparant, vrij van enige invloed en kwaliteitsvol is.
Deze brochure geeft een overzicht van deze wettelijke en ethische
regels die van toepassing zijn op de relatie tussen de farmaceutische
sector en haar stakeholders. Deze regels zijn essentiële elementen
in haar missie om de gezondheid van de bevolking te verbeteren.
Catherine Rutten,
CEO van pharma.be

Reclame voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen
is strikt gereglementeerd
VOOR DE VERSPREIDING

Doelstellingen
Het grote
publiek laten
kennismaken
met het
product
Rationeel
gebruik
bevorderen

Wat de
wet zegt
Verplichte
vermeldingen:
De informatie
moet:
• Exact
• Recent
• Controleerbaar
• Volledig
• In overeenstemming
met de
bijsluiter

NA DE VERSPREIDING

Interne
goedkeuring
door de RIP

Kennisgeving of goedkeuring door
de Minister van Volksgezondheid

(verantwoordelijke voor de
voorlichting)

De Commissie van
Toezicht op de reclame
voor geneesmiddelen
geeft voorafgaandelijke
goedkeuring

Een bevoegd
persoon, aangewezen door het
bedrijf, is wettelijk
aansprakelijk voor
de wetenschappelijke informatie en
de reclame die
wordt verstrekt

RADIO

TV

PERS

INTERNET

Kennisgeving aan het
FAGG ten minste 30 dagen
voor de verspreiding
Onderzoek van het dossier:
wijziging, verbod

Magistraat (×1)

Artsen (×3)

1 Voorzitter

1 Vertegenwoordiger van de
verenigingen van huisartsen
2 RIP-geneesheren

Industrie (×2)
2 vertegenwoordigers van
de beroeps-organisaties
(pharma.be, Bachi)

Mutualiteiten (2x)

2 vertegenwoordigers van
het Nationaal Intermualistisch College

Publieksreclame

Persoonlijk
advies op het
moment van
de aankoop
door de apotheker
om goed gebruik van
het geneesmiddel
te bevorderen

Apothekers (×3)
1 Vertegenwoordiger van de
beroepsorganisaties van de
apothekers
2 RIP-apothekers

Toezicht en
inspectie
door het
Agentschap voor
Geneesmiddelen
(FAGG)

Door het FAGG, de
Minister of de
gerechtelijke
instanties:
• Stopzetting van
de verspreiding
van de reclame
• Administratieve
sancties
• Strafrechtelijke
sancties

• Corrigerende
maatregelen

1 Afgevaardigde van de Administrateur-generaal
1 Voorzitter van de Commissie voor geneesmiddelen
2 Leden van de Commisie voor Geneesmiddelen

Pharmacie
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Sancties

Door de Commissie
voor Deontologie en
Ethica in de
Farmaceutische
Nijverheid (DEF) van
pharma.be:

FAGG(4x)

2

Toezicht

Reclame voor geneesmiddelen op voorschrift
is strikt gereglementeerd
VOOR DE VERSPREIDING

Doelstellingen
Wetenschappelijk gevalideerde informatie verstrekken
Rationeel
gebruik bevorderen
Overzicht
bieden van de
therapeutische
opties

NA DE VERSPREIDING

Wat zegt
de wet

Code voor
deontologie van
pharma.be

Interne
goedkeuring
door de RIP

Verplichte
meldingen:

Hanteert te allen tijde hoogstaande ethische normen,inclusief:

(verantwoordelijke voor de
voorlichting)

De informatie
moet
• exact
• recent
• controleerbaar
• volledig
• in overeenstemming met
de bijsluiter
zijn
Publieke
verkoopprijs
Datum van
opstelling
Herzieningsd
atum

• Eerlijk gebruik van visuele
elementen (illustraties,
grafieken ...)
• Beperkt gebruik van
bepaalde termen
(veiligheid, nieuwheid,
afwezigheid van
bijwerkingen en
verslavende effecten)
• Correct en nauwkeurig
gebruik van citaten
• Reclame die respectvol is
en aangepast is aan de
ontvanger ervan
• Reclame altijd als zodanig
identificeerbaar

Een bevoegd
persoon, aangewezen door het
bedrijf, is wettelijk
aansprakelijk voor
de wetenschappelijke informatie en
reclame die wordt
verstrekt

Reclame enkel
gericht aan de
gezondheidszorgbeoefenaars

Toezicht door het BTGC
Het Bureau van Toezicht op de
Geschreven Communicatie
controleert de naleving van de Code
voor deontologie van pharma.be en
van de wettelijke en reglementaire
bepalingen.
Neutraal, onafhankelijk en
onpartijdig orgaan

Toezicht

Sancties

Toezicht en
inspectie
door het
Agentschap voor
Geneesmiddelen
(FAGG)

Door het FAGG, de
Minister of de
gerechtelijke
instanties:
• Stopzetting van
de verspreiding
van de reclame
• Administratieve
sancties
• Strafrechtelijke
sancties
Door de Commissie
voor Deontologie en
Ethica in de
Farmaceutische
Nijverheid (DEF) van
pharma.be:

Maandelijkse evaluatie
Van de geschreven communicatie
van 5 geneesmiddelen van 5
verschillende bedrijven

• Corrigerende
maatregelen

Willekeurige selectie van
geneesmiddelen
Procedure met strikte reactie
deadlines

gaat verder

Jurist

Arts
Apotheker

Bijkomend
niveau van
toezicht
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Artsenbezoek?
Ja, om te informeren en te adviseren
Wat de wet zegt

Doelstellingen

Specifieke voorschriften voor informatie
die aan artsen wordt verstrekt:

Een doeltreffend en veilig gebruik van
geneesmiddelen waarborgen

De verstrekte informatie is in overeenstemming met
wetenschappelijke informatie goedgekeurd door de autoriteiten;
juist, recent, controleerbaar en volledig

Artsen de mogelijkheid geven om vragen
te stellen over het geneesmiddel

Vergezeld door de posologie en andere essentiële
informatie over het geneesmiddel

Wetenschappelijk gevalideerde
informatie voorzien

Door het FAGG of de
gerechtelijke instanties:
• Administratieve sancties
• Geldboete of gevangenisstraf
Door de Commissie voor Deontologie en Ethica
in de Farmaceutische Nijverheid (DEF) van
pharma.be:

Alle citaten, tabellen en andere elementen uit externe bronnen
moeten duidelijk identificeerbaar zijn en de bron vermelden

Een overzicht bieden van
de therapeutische opties

Laat de ontvanger toe om een persoonlijk idee te krijgen van de
therapeutische waarde van het geneesmiddel

gaat verder

Code voor
deontologie
van pharma.be
Medische
vertegenwoordigers
opgeleid door de
onderneming
bekwaam en
wetenschappelijke
achtergrond
Hoffelijk, loyaal en
correct
Met respect voor
de agenda van
de arts
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Sancties
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Toezicht
DOOR DE
ONDERNEMING
Wettelijke verplichting om medische
vertegenwoordigers op te leiden + interne regels over
de relatie tussen medische vertegenwoordigers en
artsen
DOOR HET FEDERAAL
AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN
GEZONDHEIDSPRODUCTEN (FAGG)
Controle achteraf
> klachten en inspecties
DOOR DE DEONTOLOGISCHE
ORGANEN VAN
Willekeurige voorafgaandelijke controle door het
BTGC van de informatie die aan de arts wordt
verstrekt + deontologische regels betreffende de
gedragsnormen voor medische vertegenwoordigers

Corrigerende of financiële maatregelen
gaande tot de uitsluiting van pharma.be

Geen geschenken, enkel informatief o
 f educatief
materiaal en voorwerpen van medisch nut
Geschenken zijn verboden, behalve

Wat de
wet zegt

• geschenken van zeer geringe
waarde
• die een link vertonen met de
beroepsuitoefening van de
begunstigde (het geschenk mag
niet bestemd zijn voor privégebruik)

gaat verder

Code voor deontologie
van pharma.be

Toezicht

max. 125€ / jaar

Door het Federaal
Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten (FAGG)
(inspecties, klachten)

max. 125€ / persoon
max. 50€ / voorwerp

Door de deontologische organen van pharma.be
De onderneming registreert wat er aan
gezondheidszorgbeoefenaars is toegekend

BAN ON GIFTS

Alle geschenken zijn verboden. Voorwerpen met
een medische meerwaarde zijn toegestaan:
Informatief of educatief materiaal
Rechtstreekse band met
de geneeskundige praktijk
Rechtstreeks ten goede
van de patiëntenzorg
Niet van aard om de
therapeutische keuze
te beïnvloeden

max. 125€ / persoon
max. 125€ / jaar

Sancties
Bij het niet naleven van de voorwaarden
zijn zowel de onderneming als de arts die
om een vraagt of dit aanvaardt,
verantwoordelijk

Voorwerpen van medisch nut
Geen deel van het
basismateriaal nodig
voor de routinepraktijk

Door het FAGG of de gerechtelijke
instanties:
• Administratieve sancties
• Geldboete of gevangenisstraf

Rechtstreeks bedoeld
voor de patiëntenzorg
Rechtstreeks bedoeld
voor de vorming van
gezondheidszorgbeoefenaars

Gezondheidszorgbeoefenaar

Door de Commissie voor Deontologie
en Ethica in de Farmaceutische
Nijverheid (DEF) van pharma.be:
Corrigerende of financiële
maatregelen gaande tot de
uitsluiting van pharma.be

max. 50€ / voorwerp

pharma.be ‘Healthics’
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De uitnodiging en de betaling van de kosten voor de deelname aanwetenschappelijke congressen is toegestaan onder 5 strikte voorwaarden
Wat de
wet zegt

Transparantie
Elk jaar moeten de ondernemingen het bedrag
dat in het voorgaande jaar voor elke
gezondheidszorgbeoefenaar afzonderlijk aan de
deelname aan conferenties is besteed op
www.betransparent.be publiceren

Inschrijving
Onderneming A
Gezondheidszorgbeoefenaar
Organisatie uit
de gezondheidssector

Reis & verblijf

€

€

€

€

Farmaceutische ondernemingen kunnen ook
bijdragen in de kosten van de organisatie van
een wetenschappelijk congres door een
organisatie uit de gezondheidssector. In dit
geval moet het bedrijf er ook voor zorgen dat
het congres voldoet aan de wettelijke en
deontologische vereisten en moet het deze
kosten publiceren op het
betransparent.be-platform

6

1

Toezicht

Voorafgaande toestemming van het Visumbureau van Mdeon
voor congressen die verlopen over meerdere dagen.
Samenstelling van het Bureau: 1 jurist, 1 lid uit de
gezondheidssector en 1 lid uit de farmaceutische industrie

Wetenschappelijke aard

Een inspectie a posteriori
door het Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten
(FAGG) is altijd mogelijk

D1 D2

voldoet aan een medische behoefte, geen ontspanning

9u
13u

9u
12u
12h
13u 18u
18h

2

Precieze plaatsen en data

3

Geplafonneerde maaltijden, hotels en verplaatsingen, ook in het buitenland

zonder verwarring omtrent de wetenschappelijke aard
en alleen voor de gezondheidszorgbeoefenaar
Gezondheidszorgbeoefenaar: Economy
Spreker: Business Class toegestaan

4

Max.
€ 250 per
nacht

Partners niet ten
laste genomen

Vergoedingen beperkt tot de officiële duur van het congres

Verlenging ten private titel moet worden betaald door de gezondheidszorgbeoefenaar
D –1 *

5

Max.
€ 40/lunch
€ 80/diner

D1 / D2 / D3

Geen tegenprestatie

D +1 *

*Bekostiging enkel toegestaan indien het niet
mogelijk is om de ochtend van het congres toe te
komen of de avond van het congres terug te keren

De gezondheidszorgbeoefenaar mag niet worden aangemoedigd
om de voorkeur te geven aan het product van de onderneming.

pharma.be ‘Healthics’
Ethische samenwerking tussen de gezondheidssector en farmaceutische bedrijven

Sancties
Door het FAGG of de
gerechtelijke instanties:
• Administratieve
sancties
• Geldboete of
gevangenisstraf
Door de Commissie voor
Deontologie en Ethica in
de Farmaceutische
Nijverheid (DEF) van
pharma.be:
Corrigerende of
financiële maatregelen
gaande tot de
uitsluiting van
pharma.be

Mogen farmaceutische ondernemingen artsen uitnodigen
op restaurant of voor sportieve en vrijetijdsactiviteiten?
Wat de wet zegt
• Relatie steeds in functie van de wetenschap
en de uitoefening van het medisch of
gezondheidszorg beroep
• Maaltijden alleen tijdens congressen
of wetenschappelijke bijeenkomsten,
de kosten zijn beperkt

Sancties
Etentjes

Bij het niet naleven van de
voorwaarden zijn zowel de
onderneming als de arts die om
een vraagt of dit aanvaardt,
verantwoordelijk
Door het Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten
(FAGG) of de gerechtelijke
instanties:

Sportieve activiteiten

• Administratieve sancties
• Geldboete of
gevangenisstraf
Door de Commissie voor
Deontologie en Ethica in
de Farmaceutische
Nijverheid (DEF) van
pharma.be:

Maaltijd in een wetenschappelijke context
Wetenschappelijke
inhoud

Max. € 40/lunch
Max. € 80/diner
(huur van de zaal inbegrepen)

Partners
niet ten laste
genomen

Corrigerende of
financiële maatregelen
gaande tot de uitsluiting
van pharma.be

pharma.be ‘Healthics’
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Mogen farmaceutische ondernemingen gezondheidszorgbeoefenaars vergoeden voor hun diensten?
Ja, voor het delen van
inzichten gericht op het
ondersteunen van
wetenschappelijk onderzoek
en de verbetering van de
behandeling van patiënten

Wat de wet zegt

Transparantie
Elk jaar moeten de ondernemingen de
vergoedingen die in het voorafgaande jaar
aan elke gezondheidszorgbeoefenaar
afzonderlijk werden betaald op
www.betransparent.be publiceren

Vergoeding binnen
redelijke perken
Legitieme prestaties met
een wetenschappelijk karakter

Code voor
deontologie
van pharma.be

Het Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG)
voor controles en klachten
gaat verder

De gevraagde prestaties voldoen aan een
legitieme behoefte van de onderneming
en de gezondheidszorgbeoefenaar wordt
gekozen op basis van deze behoefte
Er wordt een schriftelijk contract opgesteld en ondertekend
De vergoeding is redelijk en in overeenstemming met de normale marktwaarde
voor de gevraagde diensten
De vergoeding maakt geen ongeoorloofde stimulans uit voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Farmaceutische onderneming

Bij spreken in het openbaar wordt er een
verklaring over mogelijke belangenconflicten verwacht

Vergo
edin
g

Onderneming 1

Bedrag
honoraria

€

Gezondheidszorgbeoefenaar
Organisatie uit
gezondheidssector
Patiëntenorganisatie

€
€

Sancties
Bij het niet naleven van de
voorwaarden zijn zowel de onderneming
als de arts die om een vraagt of dit aanvaardt,
verantwoordelijk
Door het FAGG of de gerechtelijke instanties:
• Administratieve sancties
• Geldboete of gevangenisstraf
Door de Commissie voor Deontologie en
Ethica in de Farmaceutische Nijverheid (DEF)
van pharma.be:

Gezondheidszorgbeoefenaars

Corrigerende of financiële maatregelen
gaande tot de uitsluiting van pharma.be

ies
tat
s
e
r
an p
en v
d
l
e
Voorbe
Meewerken aan een
klinische studie
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Advies geven, een
wetenschappelijk
artikel schrijven

Spreken op
een congres

Mogen farmaceutische ondernemingen 
monsters verstrekken aan artsen?
Ja, zodat de arts een dringende
omstandigheid of een medische
of sociale nood kan
verhelpen

Wat de
wet zegt
Toegestaan, onder bepaalde
voorwaarden:

Schriftelijk
verzoek voor
een monster

Toezicht
Jaarlijkse mededeling aan het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) van de
gegevens betreffende de monsters van het voorgaande jaar
Intern controle- en traceerbaarheidssysteem van de onderneming
Deontologische organen van pharma.be

Alleen aan een arts
Naar aanleiding van een
schriftelijk, gedagtekend
en ondertekend verzoek

Arts

Alleen voor producten
die op de Belgische
markt zijn toegelaten
Intern controle- en
traceerbaarheidssystee
m voor elk monster
Garantie van de kwaliteit
van het product

Sancties
Bij het niet naleven van de voorwaarden zijn
zowel de onderneming als de arts die om een
vraagt of dit aanvaardt, verantwoordelijk
Door het FAGG of de
gerechtelijke instanties:
• Administratieve sancties
• Geldboete of
gevangenisstraf

Door de Commissie voor
Deontologie en Ethica in de
Farmaceutische Nijverheid (DEF)
van pharma.be:

Farmaceutische onderneming

Corrigerende of financiële
maatregelen gaande tot de
uitsluiting van pharma.be

Maximaal 8 monsters van hetzelfde
geneesmiddel per jaar en per arts

(kleinste doos)

pharma.be ‘Healthics’
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Mogen farmaceutische ondernemingen
patiëntenorganisaties ondersteunen?
Ja, voor de uitwisseling van
ervaringen die nuttig zijn voor de
ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen

Ver zoek om onders teuning

Transparantie

Wat de weg zegt

Elk jaar publiceren de
ondernemingen de
bedragen die in het
voorafgaande jaar aan
patiëntenorganisaties
werden toegekend op
www.betransparent.be

Toepassing van de
transparantieregels

Code voor
deontologie
van pharma.be

gaat verder

Schriftelijke overeenkomst, vooraf
ondertekend, waarbij een specifieke
interne goedkeuringsprocedure van
de onderneming wordt gevolgd

Patiëntenorganisatie

Alleen ter ondersteuning van de
gezondheidszorg of onderzoek
Bekendmaking van de aard van de
toegekende steun. Voorbeelden:
• organisatie van een evenement
• ontwikkeling van een website
• uitgave van een brochure
De financiële onafhankelijkheid
moet worden gerespecteerd
Geen tussenkomst in de patiënt-arts
relatie en geen beïnvloeding m.b.t.
een bepaald geneesmiddel

pharma.be ‘Healthics’
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Ondersteuning

Organisatie 1

€

Organisatie 2

€

Organisatie 3

€

Sancties
Bij het niet naleven
van de voorwaarden is de
onderneming verantwoordelijk
Door het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) of de gerechtelijke instanties:
• Administratieve sancties
• Geldboete of gevangenisstraf
Door de Commissie voor Deontologie en
Ethica in de Farmaceutische Nijverheid (DEF)
van pharma.be:
Corrigerende of financiële
maatregelen gaande tot de
uitsluiting van pharma.be

F i n a n c i ë l e of m a te r i ë l e s t e u
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Onderneming A

n

Farmaceutische onderneming

Mogen farmaceutische ondernemingen schenkingenen
toelagen toekennen aan zorginstellingen?
Ja, om hen te helpen om de gezondheidszorg,
het onderzoek en het onderwijs
te verbeteren

Universiteit

gaat verder

Wetenschappelijke
vereniging
Ziekenhuis

Zorginstelling

Wat de wet zegt

Transparantie

Toepassing van de
transparantieregels

Elk jaar publiceren de
ondernemingen de bedragen
die in het voorafgaande
Onderneming A
jaar aan zorginstellingen
werden toegekend op
Vereniging C
www.betransparent.be

Code voor
deontologie
van pharma.be
Doel = bevordering van gezondheidszorg, wetenschappelijk
onderzoek of onderwijs

Bij het niet naleven van de voorwaarden
is de onderneming verantwoordelijk

Zonder
tegenprestatie
Op verzoek van
de organisatie

rbe

eld

e n:

G if t

en /

Ona

fh a n

kelijk
o

n d e r w ijs

€
€
€

Wetenschappelijke
vereniging A

Sancties

Garantie van onafhankelijkheid,
integriteit en geloofwaardigheid

Schenking/
Toelage

Ziekenhuis B

Duidelijk omschreven doelstelling
in het kader van een specifiek project

Schriftelijk vastgelegd

Vo
o

Ver zoek om onders teuning

Door het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
(FAGG) of de gerechtelijke instanties:

Farmaceutische onderneming

• Administratieve sancties
• Geldboete of gevangenisstraf
Door de Commissie voor Deontologie en
Ethica in de Farmaceutische Nijverheid (DEF)
van pharma.be:
Corrigerende of financiële maatregelen
gaande tot de uitsluiting van pharma.be
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Een platform om de relaties binnen de sector
toegankelijk, overzichtelijk en publiek te maken
Transparantie
verplichting

www.betransparent.be

2015
pharma.be
(enkel voor leden)

Register van jaarlijkse transfers van waarden
Van welke
farmaceutische
onderneming?

Aan welke
gezondheidszorgbeoefenaar?

Aan welke
zorginstelling?

Aan welke
patiëntenorganisatie?

2017
betransparent
+ sunshine act

2018
+ bedrijven actief in
dierengezondheidszorg
• Artsen
• Tandarts
• Verpleegster
• Kiné

Welke waarde?

12

Met welk
doel?

• Veterinair
• Directeur ziekenhuis
• Fokker
• Apothekers

Consultancy
overeenkomst

pharma.be ‘Healthics’
Ethische samenwerking tussen de gezondheidssector en farmaceutische bedrijven

• Ziekenhuis
• Medische praktijk
• Wetenschappelijke vereniging van artsen
• Groothandel

Congressen

Schenkingen
of toelagen

ondernemingen

596 waarvan

leden van

Onderzoek
en ontwikkeling

115 pharma.be

gezondheids-

13.336 zorgbeoefenaars

years

leider op
deontologisch
vlak

1e industrievereniging die een
strikte deontologische code aan
haar leden oplegde sinds 1976
gaat verder

Wat de wet zegt

Code voor deontologie

heeft een voortrekkersrol gespeeld op
verschillende vlakken
Visumprocedure
voor wetenschappelijke congressen
Transparantie
van transfers van
waarden

Toezicht op de
geschreven
communicatie

Deontologische
klachtenprocedure voor
de Commissie voor Deontologie
en Ethica in de Farmaceutische
Nijverheid

Verbod om
geschenken aan
te bieden

Samenstelling van de Commissie DEF:
• Jurist
• Vertegenwoordiger van de
farmaceutische industrie
• Vertegenwoordigers van het medische korps,
het farmaceutische korps of de
wetenschappelijke of academische wereld

Criteria voor
schenkingen en
toelagen
pharma.be legt een deontologische
code op die verder gaat en ze wijzigt
die regelmatig om zich aan te
passen aan nieuwe ethische
uitdagingen

Toezicht en
transparantie
blijven van
toepassing

Controle op
geschreven communicatie (BTGC)

pharma.be ‘Healthics’
Ethische samenwerking tussen de gezondheidssector en farmaceutische bedrijven
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