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 Menselijke en dierlijke gezondheid  -  MP 
  

     

Synthese 

 

   Medische en paramedische (apotheek, kinesitherapie,…) domeinen gericht op de 
fysieke gezondheid en het welzijn van mens 

 Sociale en psychologische begeleiding van personen 
 Opvang en begeleiding van kinderen en jongeren  
 Veterinaire domeinen gericht op de gezondheid en het welzijn van dieren 

 

 
 

Definitie    Fysieke gezondheid en welzijn van personen (medisch en paramedisch): 
o Arbeidsgeneeskunde/preventie: 

 Organiseren van medische onderzoeken 
 Beoordelen van medische risico’s  op collectief en individueel vlak 

 Voorkomen van deze risico’s  
 Verbeteren van arbeidsomstandigheden en/of de bescherming van de 

gezondheid van personeelsleden 
o Arbeidsongeschiktheid en beroepsziekte (en vervroegde pensionering):  

 Opstellen, verbeteren en toepassen van medische normeringen inzake ziekte, 
invaliditeit en geneeskundige verzorging collectief en individueel 

 Analyseren en controleren van medische dossiers  

 Uitvoeren van medische controles 
 Toekennen van schadeloosstellingen 

o Psychosociale gezondheidszorg:  
 Concipiëren, uitwerken, implementeren en/of evalueren van het beleid (inclusief 

programmatie en normering van de zorgverlening)  
 Leiden en/of analyseren van (piloot)projecten en beleidsondersteunende studies 

 Bewaken van de kwaliteit op het terrein 

o Acute, chronische en/of ouderenzorg:  
 Concipiëren, uitwerken, implementeren en/of evalueren van het beleid (inclusief 

programmatie en normering van de zorgverlening) 
 Bewaken van de kwaliteit op het terrein 
 Bevorderen van een verantwoord gebruik van antibiotica 

o Psychiatrie 

o Urgentie- en rampengeneeskunde 
o Geneesmiddelen: 

 Uitvoeren van controles van procedures m.b.t. de conceptie, productie, 
invoering, opslag, distributie in de groothandel en/of van het gebruik van 
medicijnen  

 Bewaken van de kwaliteit op het terrein door klinische inspecties 
o Vergunningen: beheren en/of controleren van het proces voor het toekennen van 

vergunningen verbonden aan fases van het op de markt brengen van 
geneesmiddelen 

o Verstrekking van geneeskundige zorgen of hierbij gespecialiseerde ondersteuning 

bieden: stellen van een medische diagnose voor de behandeling van patiënten 
o Verstrekking van verpleegkundige zorgen en/of kinesitherapie: uitvoeren van de 

behandeling en/of verzorging van patiënten 
o Apotheek: beheren van een apotheek en/of distribueren van medicijnen 

o Dieet- en voedingsleer: adviseren en/of programma’s uitwerken 
 Psychologische begeleiding van personen: 

o Bijdrage aan hun geestelijke gezondheid en/of hun psychosociaal welzijn 
o Begeleiding van het personeel in het kader van professionele en/of persoonlijke 

problemen 
 

 

  

 
B

e
ro

e
p

sc
a

te
g

o
ri

e
 



 

 

 

 
 Dit document is door het team belonings- en loopbaanbeleid opgesteld. 

  

Definitie 

(vervolg) 

   Sociale begeleiding van personen bij sociale, familiale, gerechtelijke, professionele, 
financiële en/of administratieve problemen 

 Sociale begeleiding van gedetineerden 

 Opvang en/of begeleiding van kinderen en/of jongeren: 
o Opvoeding van kinderen en/of jongeren 

o Verzorging van kinderen en/of jongeren 
o Begeleiding van kinderen en/of jongeren 

 Gezondheid en/of welzijn van dieren en/of planten: 
o Dieren- en/of plantengezondheid:  

 Voorbereiden en/of verdedigen van het Belgisch standpunt op internationaal 
niveau 

 Opvolgen van de ontwerpen van internationale richtlijnen en verordeningen 
 Waarborgen van de gezondheid van dieren en/of planten, de sanitaire kwaliteit 

en/of de veiligheid van hun afgeleide producten  
 Controleren van de toepassing 

o Dierenwelzijn:  
 Voorbereiden en/of verdedigen van het Belgisch standpunt op internationaal 

niveau 

 Opvolgen van de toepassing van de regels met de bevoegde autoriteiten 
 Controleren van de toepassing 

o Vergunningen: beheren en/of controleren van het proces voor het toekennen van 

vergunningen verbonden aan fases van het op de markt brengen van 
geneesmiddelen 

 Administratieve ondersteuning (die kennis van de materie vraagt):  
o Behandeling van dossiers 

o Begeleiding van commissies  
o Beheer van de contacten 

 
 
 

Wat buiten de 

definitie valt 

   Verspreiding van informatie over het gezondheidsbeleid zowel intern als voor het 

grote publiek 
 Beroepscategorie Communicatie en Informatie (CO) 

 Omzetting van inhoudelijke nota’s en concepten in reglementering en besluiten, de 
interpretatie ervan en het beheer van geschillen (waarbij de expertise in verband met 
het schrijven en interpreteren van reglementering prevaleert op de technische 
expertise van de inhoud van de reglementering) 
 Beroepscategorie Juridische Normen en Geschillen (JU) 

 Definiëren, verzamelen, verwerken, integreren en publiceren van complexe gegevens 
van (medische) registraties 

 Wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk advies inzake de 
kwaliteitskarakteristieken van geneesmiddelen in het stadium van onderzoek en 
ontwikkeling, controle van de afgewerkte geneesmiddelen,… 

 Fundamenteel onderzoek m.b.t. de gezondheid van mensen, dieren en planten 
 Analyse van stalen (bijvoorbeeld van vlees in slachthuizen, producten in winkels, 

restaurants) a.d.h.v. de toepassing van wetenschappelijke methodes 
 Beroepscategorie Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, Studie en 

Onderzoek (WO) 
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