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▪Missie en visie Federale Overheidsdienst Gezondheid 

▪Opdrachten Directoraat-Generaal Gezondheidszorg

▪Vragen
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Mission 

Statement
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Onze ambitie is om de gezondheid van de burgers te 

beschermen en te verbeteren.  Daarom wil onze FOD de 

Belgische promotor zijn van het principe « One World, One

Health » en stellen we de gezondheid en al haar facetten 

steeds centraal. Dit zowel voor de menselijke gezondheid, de 

gezondheid van de planeet, de dier- en plantengezondheid als 

voor onze voeding.
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Behoud van biodiversiteit

en ecosystemen

Beleid 

klimaatverande-

ringen

Beheer en 

bescher-

ming 

Noordzee

Impact van producten

op leefmilieu

ONE 

HEALTH

Milieubeleid

Preventie een aanpak

dierziekten

Protection contre les maladies 

et ravageurs des plantes et 

produits végétaux

Uitoefening

diergeneeskunde

Impact van producten

op gezondheid dieren

en planten

Gezonde voeding

Gebruik van GGO’s
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DG Dier, Plant en 

Voeding
DG Leefmilieu

DG 

Gezondheidszorg
Medex

Directiecomité

ICT

Budget en 

beheerscontrole

Personeel en 

organisatie

Diensten van de 

Voorzitter
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Visie
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Onze FOD is een referentiepunt op het vlak van de gezondheid, een 

transversaal departement voor beleidsondersteuning «Health and

Environment in all policies» en een netwerkorganisatie die zorgt voor een 

operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde 

waarde.
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De visie

operationaliseren
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ONE 

HEALTH

Ondersteunen

gezondheids- en 

milieubeleid

Aanbieden van 

een kwaliteitsvolle

dienstverlening

aan de burger. 

Controleren van 

naleving wetgeving

Informeren van de 

bevolking over de 

uitdagingen, en de 

gebruikers over 

rechten en plichten.

Anticiperen en 

beheren van 

crises
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Internationaal

Federaal

Deelstaten
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Civil society

Bevolking

Onderzoek
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Ondersteuning van federaal beleid

Minister van 

Volksgezondheid

Minister van

Leefmilieu

en Duurzame Ontwikkeling
Minister van landbouw

Staatssecretaris

bevoegd voor

Noordzee
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DG 

Gezondheidszorg
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• Management Office

• Strategisch beleid

• Relatie met kennisinstellingen

• Interne en externe communicatie

• Redesign
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• Wetgeving

• Adviesraden en Interministeriële Conferentie 

Volksgezondheid

• Ombudsdienst patiëntenrechten
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• Datamanagement

• Data-en beleidsanalyse 

• Audit

• Standaarden

• Management ondersteuning & advies

* work in progress
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• Organisatie van de zorg

• Organen, embryo’s en bio-ethiek

• Kwaliteit en patiëntveiligheid

• colleges van geneesheren

• platformen: BAPCOC, BELMIP, BEQuinT, farmaceutische zorg, 

etc.

• Uittekenen EBP (evidence based practice) nu beperkt tot 

eerstelijn
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• Patiëntveiligheidscultuur

• Paternalistisch model  teamwerker  multidisciplinariteit

• Patiëntparticipatie  patiënt-gecentreerde zorg  patiënt 
empowerment

• Kwaliteit van zorg
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4. EIGENSCHAPPEN
Effectief

Efficiënt

Veilig

Toegankelijk

Aanvaardbaar

Billijk

Patiënt centraal

Duurzaam

5. INTERVENTIES

en

INDICATOREN

en

IMPLEMENTATIE

STRATEGIEEN

3. ACTOREN

Zorgverleners

Patiënten

Verzekeraars

Overheden

...

1. DIMENSIES

Structuur

Processen 

Resultaten

2. NIVEAU

Macro

Meso

Micro
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• Programmatie van de middelen, registratie, projecten 

(eCall, 1733, uiterlijke kenmerken, AED,  etc.)

• Subsidies aan ambulancediensten en scholen

• Rol volksgezondheid in de 112-centrales: regulatie, 

medisch directeurs, verpleegkundige regulatoren 

• Toezicht op ambulances, scholen, regulatie

• Noodplannen i.v.m. crisisbeheer : medisch, 

psychosociaal en sanitaire plannen
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▪ Organisatie van Raden
▪ beroeptitels: vastleggen en aanpassen criteria

▪ erkenning stagemeesters

▪ Toegang tot het beroep
▪ visum

▪ kadaster Gezondheidsberoepen (e-CAD)

▪ Provinciale Geneeskundige Commissies: toezicht op fysieke en 
psychische geschiktheid 

▪ Planning van de gezondheidsberoepen
▪ monitoring

▪ PlanKAD

▪ contingentering



• Hervorming Geestelijke gezondheidszorg 

• Masterplan “internering” 

• Penitentiaire gezondheidszorg

• Beleid psychoactieve middelen (alcohol, drugs en 

psychofarmaca) 

• Aspecten van toegankelijkheid: interculturele 

bemiddeling, sociaal werk in de ziekenhuizen
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• Financiering: berekening BFM

• Strategische programma’s:

• laagvariabele zorg: redesign passerelle-project 

• audit ziekenhuizen (van medische en verpleegkundige 
gegevens)

• ziekenhuisnetwerken 

• P4Q
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WWW.ZUINIGMETSTRALING.BE
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http://www.pasderayonssansraisons.be/


-31,46%                    -18,38%               -10,45% -2,94%

RIZIV-INAMI
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-0,11% +2,79% +4,05% +3,91% +4,03%

Stijging aantal CT-onderzoeken neemt 
weer toe vanaf 2014

RIZIV-INAMI
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Geographical distribution of  the consumption of third-generation quinolones (ATC group J01M) in the
community and hospital sector in Europe (reporting year 2016)

MOXIFLOXACIN
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• www.gebruikantibioticacorrect.be/nl

• http://antibioticguardian.com/dutch/
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http://www.gebruikantibioticacorrect.be/nl
http://antibioticguardian.com/dutch/


www.health.belgium.be

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl

www.beldonor.be

www.slaapenkalmeermiddelen.be

www.patientrights.be

www.gebruikantibioticacorrect.be

http://antibioticguardian.com

www.zuinigmetstraling.be
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http://www.health.belgium.be/
http://www.beldonor.be/
http://www.beldonor.be/
http://www.slaapenkalmeermiddelen.be/
http://www.patientrights.be/
http://www.gebruikantibioticacorrect.be/nl
http://www.zuinigmetstraling.be/
http://www.zuinigmetstraling.be/
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