
 

Het Antigifcentrum verleent 24/7 toxicologische informatie aan het 

publiek, artsen en andere hulpverleners in België en het 

Groothertogdom Luxemburg. Het beheert databanken met 

betrekking tot giftige stoffen en faciliteert de toegang tot antidota. 

Het Antigifcentrum verleent zijn medewerking aan diverse 

wetenschappelijke projecten, ondermeer omtrent toxicovigilantie en 

farmacovigilantie. 
 

 
HET ANTIGIFCENTRUM 

 

MEDISCH DIRECTEUR 
 

Functie 
• Je bent verantwoordelijk voor het medisch beleid van het Antigifcentrum. 

• Je geeft mee vorm aan de missie en de visie van het Antigifcentrum en bent 

verantwoordelijk voor het vastleggen en realiseren van de medisch-strategische 

doelstellingen. 

• Je superviseert de activiteiten van de artsen en apothekers die instaan voor de telefonische 

permanentie en bent verantwoordelijk voor de activiteiten van de medische permanentie. 

• Je bewaakt de werking van de ondersteunende diensten. 

• Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren, opvolgen en rapporteren van 

studieopdrachten, projecten en verslagen. 

• Naast strategische verantwoordelijkheden brengt de functie ook operationele taken met 

zich mee, gaande van planning en implementatie tot uitvoering. 

• Je bent verantwoordelijk voor het onderzoeken, verbeteren en opvolgen van de kwaliteit 

van de processen in het Antigifcentrum en in het bijzonder van de kwaliteit van opleiding, 

de documentatie en de medische registratie. 

• Je onderhoudt contacten met de zorgsector. 

 

Plaats in de organisatie 
• Je staat onder de leiding van en rapporteert aan de Algemeen Directeur. Samen met de 

Algemeen Directeur maak je deel uit van het directieteam, verantwoordelijk voor het 

dagelijks beleid. 

 

Profiel 
• Je bent arts, bij voorkeur met ervaring in toxicologie en/of spoedeisende geneeskunde. 

• Je toont visie en bent in staat de lange termijn vorm te geven en vanuit je professioneel 

domein bij te dragen aan de toekomst van het Antigifcentrum. 

• Je bent een bruggenbouwer en uitstekend bemiddelaar, in staat om met verschillende 

belangen om te gaan en alle belanghebbenden te motiveren en enthousiasmeren om mee 

te werken aan de realisatie van het medisch beleid. 

• Je bent communicatief, proactief, planmatig en resultaatgericht. 

• Je bent tweetalig Nederlands/Frans, met een goede kennis van het Engels. 

• Ervaring in een leidinggevende functie is een plus. 

 

 



Aanbod 
We bieden je een boeiende, gevarieerde functie binnen een enthousiast team met ruimte voor 

initiatief en creativiteit. We bieden een verloningspakket waarbij je kan aansluiten bij onze 

collectieve hospitalisatieverzekering en recht hebt op maaltijdcheques. Bijkomende voordelen: 

groepsverzekering, terugbetaling woon-werkverkeer, bij gebruik openbaar vervoer 100% 

terugbetaling, goede combinatie arbeid-gezin (flexibele uren).  

Je relevante ervaring kan een rol spelen in het bepalen van je salaris. 

We bieden je een contract van onbepaalde duur en je werkt bij voorkeur fulltime. 
 

 
Solliciteren: Stuur je kandidatuur met CV naar 

 

anne-marie.descamps@poisoncentre.be 

Website: www.antigifcentrum.be 

02/264 96 36 

Antigifcentrum, Bruynstraat 1, 1120 Neder-Over-Heembeek 

 

 


