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VACATURES 

 MEDEWERKERS BIJ DE BELGISCHE COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN HET ANTIBIOTICABELEID 

(BAPCOC) BIJ HET DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDSZORG VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID, 

VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 

 

Jobinhoud 

• je bent een contactpunt voor BAPCOC: je bent de interne en externe contactpersoon voor het 

nauwgezet opvolgen van de opdrachten/ projecten; je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de 

communicatie naar de partnerorganisaties, experten en de ziekenhuizen; 

• je zal deelnemen aan de ontwikkeling van een federaal beleid inzake antimicrobiële resistentie en 

gezondheidszorggerelateerde infecties (o.a. antimicrobial stewardship, AMS) gebaseerd op de meest 

actuele wetenschappelijke kennis; je zal mee instaan voor de evaluatie van dit beleid; je staat in voor 

het verzamelen van relevante informatie van terreinactoren en patiënten om de zorg te evalueren, 

deze gegevens te analyseren, te interpreteren en analyserapporten op te stellen; je maakt 

bijvoorbeeld gebruik van tools (informatieverzameling, rapportering) voor de opvolging van het 

programma; 

• je ondersteunt bij de coördinatie van de menselijke pijler van het ‘One Health’ nationaal actieplan ter 

bestrijding van antimicrobiële resistentie (NAP-AMR) in nauwe samenwerking met de betrokken 

organisaties (FAGG, Sciensano, RIZIV, FAVV, AMCRA) en de gefedereerde entiteiten; je ondersteunt bij 

de uitrol van de strategie en de acties in samenhang met de andere pijlers (dier- en voedingssector), 

zoals bijvoorbeeld: 

o het uitrollen van stewardshipacties voor een verstandig gebruik van antibiotica om het 

risico op antibioticaresistentie te bestrijden (bijvoorbeeld: evaluatie van diagnostische 

tools, optimalisatie van het voorschrijfgedrag van antimicrobiële middelen, ontwikkeling 

van een clincial decision systeem voor antimicrobiële stoffen); 

o Infectiepreventie en -controle (IPC): ontwikkelen en stimuleren van de implementatie van 

preventieve of curatieve maatregelen om infecties te voorkomen of te bestrijden en 

antimicrobiële therapie in te perken (bijvoorbeeld opvolging van indicatoren, nationale 

monitoring van de handhygiëne in ziekenhuizen en de werking van 

gewestelijke/thematische hygiëneplatformen); organiseren van een jaarlijks 

intervisiemoment met ziekenhuishygiënisten met het oog op uitwisseling van goede 

praktijken; 

o ontwikkelen van een beleid rond audits en controles om de opvolging van de maatregelen 

ter bestrijding van de antimicrobiële resistentie te bevorderen; 

o ondersteunen van de huidige activiteiten van de antibiotherapiebeleidsgroepen (ATBG) en 

uitvoering van de aanbevelligen rond de werking van de ATBG; 

o ontwikkelen van indicatoren omtrent de organisatie, werking en resultaten van de ATBG 

en indicatoren voor ambulante zorg; 

• je neemt als vertegenwoordiger van de DG deel in de strategische werkgroepen: je staat in voor de 

organisatie van experten vergaderingen en werkgroepen, opstellen agenda’s en maken van verslagen 
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en rapporten voor intern en extern gebruik ; je draagt bij tot de goede werking van de werkgroepen 

en de AMS-activiteiten; 

• je ontwikkelt rapportage-instrumenten en enquêtes; 

• je staat in voor en ondersteunt bij het organiseren van evenementen van BAPCOC (campagne, 

symposia, workshops, studiedagen); 

• je leest kritisch de rapporten en teksten van de experten na en stelt aanpassingen voor op vlak van stijl 

en taal;  

 

Opdrachtgever 

Er zijn meerdere vacatures voor het BAPCOC support-team bij de Cel Kwaliteit en Patiëntveiligheid van de 

Dienst Acute en Chronische Zorg van het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg van de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

 

De Belgische Commissie voor de Coördinatie van het antibioticabeleid (BAPCOC) is een federale instantie 

met een sterk wetenschappelijke basis, die streeft naar het promoten van een verantwoord 

antibioticagebruik in België en het bestrijden van de toenemende antibioticaresistentie. De commissie 

bestaat uit verschillende werkgroepen (Ambulante praktijk, Sensibilisatie, Ziekenhuisgeneeskunde en het 

Federaal platform ziekenhuishygiëne) die de nodige expertise in het land verenigt en benut om zijn 

doelstellingen te bereiken. 

De dienst Acute en Chronische Zorg is verantwoordelijk voor een groot aantal activiteiten die verband 

houden met de modernisering van de organisatie en financiering van de gezondheidszorg (bv. 

pilootprojecten geïntegreerde zorg ), de coördinatie van het interfederale programma e-gezondheid, dat 

gericht is op de informatisering van de zorgprocessen en de administratieve processen in de 

gezondheidszorgsector, het beheer van projecten e-gezondheid (zoals het elektronisch dossier in 

ziekenhuizen, BELRAI, de patiënt health viewer, enz.), het projectbeheer van kwaliteitszorg, enz. 

Het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg heeft als opdracht bij te dragen tot het verzekeren van een 

duurzaam, toegankelijk en kwaliteitsvol gezondheidszorgsysteem voor alle burgers.  

Diverse domeinen van de gezondheidszorg behoren tot het actieterrein van het DG: de organisatie, 

toegankelijkheid en financiering van de zorg, het ziekenhuisbeleid, het beleid met betrekking tot de 

gezondheidszorgberoepen en de uitoefening ervan, de geestelijke gezondheidszorg en zorg voor 

geïnterneerden, de organisatie van de dringende medische en psychosociale zorg en hulpverlening, enz.  

Het DG Gezondheidszorg speelt binnen het federale gezondheidszorgbeleid een belangrijke rol op vlak van 

beleidsvoorbereiding en planning binnen het gezondheidszorgsysteem, gebaseerd op de meest recente 

wetenschappelijke inzichten en praktijkinzichten. Het overleg met de belanghebbenden in de raden en 

commissies in de schoot van het DG worden inhoudelijk en praktisch ondersteund. Reglementaire teksten 

worden voorbereid met het oog op de uitvoering van het beleid. Operationele processen worden 

professioneel beheerd met het oog op het tijdig en kwaliteitsvol afleveren aan onze klanten van allerhande 

goedkeuringen en toelatingen, de berekening van budgetten en subsidies, e.d.m. Het DG houdt ook toezicht 

op de correcte aanwending van de middelen en de naleving van de reglementering.  

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/advies-en-overlegorgaan/commissies/BAPCOC
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Het DG Gezondheidszorg is bij uitstek een netwerkorganisatie. Het ontwikkelen, ondersteunen en 

onderhouden van partnerschappen met een brede set van actoren behoort tot de kernopdracht van het 

DG.  

Buiten de FOD wordt samengewerkt met andere federale gezondheidszorgadministraties zoals het 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Federaal Agentschap voor 

Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het eHealth-platform, het Wetenschappelijke Instituut 

Volksgezondheid (WIV/Sciensano), het Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE), maar ook met andere 

overheidsorganisaties zoals Binnenlandse Zaken, Justitie, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

(FANC), enz. Het versterken van de relaties met externe partners, met name met het RIZIV en het FAGG, 

behoort tot de kern van het zogenaamde redesign-programma dat de beleidsmatige en beheersmatige 

afstemming tussen de federale gezondheidsadministraties wil verbeteren.  

Het DG Gezondheidszorg is ook verantwoordelijk voor de coördinatie en ondersteuning van de interfederale 

relaties inzake gezondheidszorg. Daartoe verzekert ze het inhoudelijk en praktisch secretariaat van de 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Interministeriële Conferentie Drugs, de werkgroepen 

binnen deze conferenties, alsook het interfederaal overleg tussen de gezondheidszorgadministraties.  

Het DG Gezondheidszorg bestaat uit 8 diensten die elk geleid worden door een diensthoofd. Elke dienst 

bestaat uit meerdere cellen die geleid worden door een celhoofd. Binnen deze organisatiestructuur worden 

de medewerkers gestimuleerd hun talent en ondernemerschap te benutten en te ontwikkelen door het 

opnemen van verantwoordelijkheid voor het beheer van projecten en processen. 

 

De FOD VVVL wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid 

in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over 

de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en 

van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch 

en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die 

zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie 

om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.  

 

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die 

steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun 

expertise en hun talenten ontwikkelen. 

Generieke competenties 

• Je kan op eigen initiatief projecten opzetten en resultaatgericht werken 

• Je hebt het vermogen om prioriteiten te stellen en je werk te organiseren op basis van doelstellingen 

• Je hebt uitgesproken sociale vaardigheden en bent communicatievaardig, zowel mondeling als 
schriftelijk 

• Je zal werken in een dynamisch en interdisciplinair team: je kan teamgericht probleemoplossend 
werken 

• Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier;  je levert 
een gepersonaliseerde service en onderhoudt constructieve contacten 

https://www.health.belgium.be/nl
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Technische competenties 

• je beschikt over een goede kennis van de organisatie van de gezondheidszorg;  

• je hebt ervaring met antibioticabeleid en ziekenhuishygiëne; 

Troeven  

• je hebt 2 à 3 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de zorgsector; 

• je hebt ervaring in projectmanagement; 

• je moedertaal is Nederlands of Frans; tweetaligheid is een pluspunt; je hebt een goede kennis van de 

Engelse taal. 

Vereisten  

• Je hebt een diploma in de geneeskunde of je hebt een master diploma in het domein van de 

gezondheidszorg: public health, epidemiologie, biomedische wetenschappen, farmaceutische 

wetenschappen, management en beleid van gezondheidszorg/master ziekenhuiswetenschappen, 

wetenschappen, … 

Arbeidsvoorwaarden 

• Je wordt tewerkgesteld op de FOD Volksgezondheid op basis van een samenwerkingsovereenkomst die 

afgesloten wordt met een ziekenhuis 

• In het contract dat je afsluit met het ziekenhuis: 

o wordt het gebruikelijke barema van ziekenhuispersoneel toegepast, rekening houdend met je 

diploma en werkervaring 

o worden verlofdagen en bijkomende premies toegekend door het ziekenhuis 

 

Voordelen om te werken voor de FOD Volksgezondheid 

• Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 

• Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 

• Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 

• Mogelijkheid tot telewerk 

• Mogelijkheid om eventuele overuren in te halen 

 

Selectieprocedure  

• Alvorens je wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek, zal er een CV-screening plaatsvinden. Dit zal 
gebeuren op basis van je CV en motivatiebrief.  

• De volgende stap bestaat uit een evaluatie van de generieke en technische competenties en je 
motivatie voor de functie tijdens een selectiegesprek. Dit zal plaatsvinden in de tweede helft van mei 
2021. Afhankelijk van de evolutie van de huidige gezondheidscrisis zou dit interview op afstand 
kunnen plaatsvinden via een videoconferentie. Meer informatie zal worden gecommuniceerd na de 
screening van de CV's.  
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Solliciteren 

 

De functie ‘medewerker bij BAPCOC’ bij de cel Kwaliteit en patiëntveiligheid in de dienst Acute en 

Chronische Zorg bij het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 

van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL, Galileelaan 5/2, 1210 Brussel) kan meteen worden 

ingenomen. 

 

Stuur volgende documenten vóór 14 mei 2021 door per e-mail naar: annemie.vlayen@health.fgov.be  

• Een motivatiebrief  

• Je CV 

• Een kopie van je diploma 

 

Voor meer informatie contacteer: 

Annemie Vlayen, celhoofd Kwaliteit en Patiëntveiligheid 

E-mail: annemie.vlayen@health.fgov.be 

Harun Yaras, coördinator medicatiebeleid, medische materialen en infectiepreventie 

E-mail: harun.yaras@health.fgov.be  

mailto:annemie.vlayen@health.fgov.be
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