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Werken bij het fagg?
U wil helpen de gezondheid van onze bevolking 
te beschermen? Werken in de publieke dienst-
verlening is iets voor u? Neem dan deel aan 
onze wervingsexamens en kom onze organisatie 
versterken.

De meest gezochte profi elen zijn:

• artsen, dierenartsen en apothekers met 
ervaring, om de klinische gegevens van een 
geneesmiddel of gezondheidsproduct te 
evalueren;

• wetenschappelijke dossierbeheerders om 
dossiers over geneesmiddelen en gezond-
heidsproducten te beheren en op te volgen;

• administratieve medewerkers om de dossier-
beheerders bij te staan voor de kwaliteits-
controle van gegevens en documenten;

• juristen;
• informatici.

Hoe kan u solliciteren?
Omdat we een federale instelling zijn, worden 
al onze selecties door Selor beheerd. Om te 
solliciteren, moet u reageren op de vacature die 
op hun site (www.selor.be) wordt gepubliceerd.

We raden u aan om u op hun nieuwsbrief te 
abonneren om geen enkele vacature te missen 
die met uw profi el overeenstemt.
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Offi ciële documenten zoals vergunningen, 
goedkeuringen, certifi caten… afl everen, bv:
• een goedkeuring van een klinische proef;
• een vergunning voor het in de handel brengen 

(VHB);
• een vergunning voor parallelinvoer;
• de standaardisering van een magistrale bereiding 

en de goedkeuring van een monografi e;
• de vergunning van een grondstof voor de bereiding 

van geneesmiddelen in de apotheek;
• een aanmeldingsnummer of exportcertifi caat;
• de goedkeuring van reclame voor het publiek en 

visa voor wetenschappelijke manifestaties.

De kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid 
bewaken door:
• meldingen van vermoedelijke bijwerkingen en 

incidenten met geneesmiddelen en gezond-
heidsproducten op te volgen, te evalueren en 
de nodige corrigerende maatregelen te voorzien;

• bevragingen te voeren;
• inspecties en controles uit te voeren;
• het meldsysteem van kwaliteitsproblemen met 

geneesmiddelen op te volgen.

Sancties nemen zoals:
• een administratieve boete opleggen;
• de offi ciële documenten intrekken of aanpassen;
• een gezondheidsmaatregel nemen; 
• een verbod instellen.

Het fagg zorgt er ook voor dat…
alle patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars op ieder 
moment toegang hebben tot objectieve, correcte, volledige 
en transparante informatie zodat geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten op een goede manier gebruikt 
worden.

• Iedereen kan zien welke geneesmiddelen in België 
vergund zijn en kan de actuele bijsluiters en samen-
vattingen van de kenmerken van het product van alle 
gecommercialiseerde geneesmiddelen raadplegen

• De bevolking wordt gesensibiliseerd via informatieve 
campagnes over geneesmiddelen en gezond-
heidsproducten met tips om de gezondheid te 
beschermen en om te helpen bij een goed gebruik 
van geneesmiddelen in het algemeen en bij kinderen 
in het bijzonder.

Onze rol
In België staat het fagg als bevoegde overheid in voor 
het verzekeren van de kwaliteit, de veiligheid en de 
doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheid-
producten (medische hulpmiddelen en hulpstukken, 
grondstoffen, bloed en zijn bestanddelen van menselijke 
oorsprong, menselijk lichaamsmateriaal), voor zowel 
menselijk als diergeneeskundig gebruik, in klinische 
ontwikkeling en op de markt.

Het fagg werkt samen met de academische wereld, 
de farmaceutische en andere betrokken industrie, de 
gezondheidszorgbeoefenaars en andere nationale, 
Europese en mondiale instanties en de politieke 
verantwoordelijken, om de bevolking te voorzien van 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten die zij 
nodig heeft en om de patiënten of burgers te helpen 
bij een goed gebruik ervan.

Onze kernactiviteiten
Onze kernactiviteiten zijn van toepassing op alle 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik en kunnen 
opgedeeld worden in vier luiken:

Vanuit onze expertise advies geven 
aan al onze partners:
• de nationale, Europese en mondiale instanties;
• de politiek verantwoordelijken zoals het parlement 

of de bevoegde minister;
• de academische wereld;
• de betrokken industrie;
• de gezondheidszorgbeoefenaars;
• de pers;
• de patiënt of burger die meer informatie wenst.

Bijwerkingen van 
geneesmiddelen?

Een bijwerking is een schadelijke of ongewilde 
reactie op een geneesmiddel. Dit omvat niet 
alleen de reacties bij normaal gebruik van een 
geneesmiddel maar ook de reacties als gevolg van 
verkeerd gebruik, misbruik, medicatiefout of bloot-
stelling aan of contact met het geneesmiddel in het 
kader van het uitoefenen van het beroep.

Patiënten worden aangeraden om elke vermoedelijke 
bijwerking te bespreken met een gezondheids-
zorgbeoefenaar, zoals een arts of apotheker, 
die wordt aangemoedigd om deze aan de 
bevoegde autoriteiten te melden.

Rechtstreeks aan het fagg melden 
kan ook via de fi che op 
de website van het fagg of 
via patientinfo@fagg.be.

Onze 
campagnewebsites

www.geneesmiddelen-via-internet.be
www.eengeneesmiddelisgeensnoepje.be
www.geneesmiddelenenkinderen.be
Raadpleeg de campagnewebsites 
of de brochures beschikbaar bij 
je arts of apotheker of bestel ze 
gratis via comm@fagg.be.

912387_Folder FAGG.indd   2 29/09/14   15:42


