
Oktober 2014 

met betrekking  
tot het gratis aanbieden  
van voorwerpen ten voordele  
van een beroepsbeoefenaar  
of een organisatie uit de  
gezondheidssector

HERZIENE  
ETHISCHE REGELS

#ActforTransparency



1  Betreffende voorschriftplichtige geneesmiddelen

2 pharma.be code (art. 29bis.1)

3 pharma.be code (art. 29bis.2)

Het is verboden enige premie of voordeel (geschenk) in het vooruitzicht  
te stellen, aan te bieden of te verlenen aan een beroepsbeoefenaar  
uit de gezondheidssector (HCP) / organisatie uit de gezondheidssector (HCO).

Welke uitzonderingen zijn echter toegestaan?

1 INFORMATIEF OF EDUCATIEF MATERIAAL 2

> Informatieve brochures

>  Brochures die HCPs als uitleg gebruiken  
en meegeven aan patiënten om therapietrouw  
en gezonde leefgewoontes te bevorderen

>  USB-sticks die wetenschappelijk  
materiaal bevatten

bijvoorbeeld:

>  Handboeken boven de toegelaten  
financiële drempel

bijvoorbeeld:

TOEGESTAAN INDIEN

rechtstreekse band met 
de geneeskundige 

praktijk

max. € 125 / jaar 
(incl. btw)

niet van aard  
om de therapeutische  
keuze te beïnvloeden

rechtstreeks ten goede  
van de patiëntenzorg

max. € 50 
/ voorwerp



KORTOM: Vanaf 29 september 2014 is het aanbieden van gratis voorwerpen 
die betrekking hebben op voorschriftplichtige geneesmiddelen verboden, 
behalve voor voorwerpen die voldoen aan de bovengenoemde vereisten.

2 VOORWERPEN VAN MEDISCH NUT 3

>  Inhaleringstoestel (zonder actief bestanddeel )

>  Toestellen bedoeld om patiënten te leren 
zichzelf een injectie te geven

bijvoorbeeld: bijvoorbeeld:

>  Papier- en kantoorbeno-
digdheden

>  Pennen

>  Post-its

>  Papieren zakdoekjes

>  Stethoscopen

> Bloeddrukmeters

>  Handschoenen
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TOEGESTAAN INDIEN

geen deel van basismateriaal 
of -uitrusting van HCPs nodig 

voor hun routinepraktijk

rechtstreeks bedoeld  
voor de vorming  
van HCPs

rechtstreeks bedoeld  
voor de patiëntenzorg

max. € 125 / jaar 
(incl. btw)

max. € 50 
/ voorwerp



4  Incl. btw; reeds van toepassing (zie www.mdeon.be) en sinds kort ook overgenomen in de richtsnoeren 
van pharma.be (http://www.pharma.be/assets/files/1162/1162_130368663273772047.pdf).

5  Dit bedrag wordt verhoogd tot € 80 vanaf 1 januari 2015. 

6  Koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd mogen worden.
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/6Wat verandert er niet?

WETENSCHAPPELIJKE EVENEMENTEN / 
ACTIVITEITEN

Lunch & diner
onderworpen aan drempels  

& richtlijnen4

max. € 40 / lunch
max. € 75 (€ 80)5 / diner

Bijdrage in de kosten
inschrijving, reiskosten, verblijf

MONSTERS6

REDELIJKE VERGOEDING VOOR LEGITIEME 
WETENSCHAPPELIJKE DIENSTEN

max. 8 per jaar en per HCP  
per farmaceutisch bedrijf

>  Bepaalde betalingen gedaan aan HCPs/HCOs in 2015 zullen openbaar gemaakt worden in 2016 
(cfr. Disclosure Code - pharma.be code hoofdstuk 5bis)

>  Klachten over niet-naleving van voornoemde regels kunnen ingediend worden bij pharma.be
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