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“De farmaceutische sector
biedt heel wat jobs, waarin
de kennis van de geneeskunde
en de passie om patiënten
te helpen tot hun recht komen.”

Beste lezer,
Hoewel ons land wereldwijde erkenning geniet als een van de belangrijkste
centra voor farmaceutisch onderzoek, is de farmaceutische sector voor
velen nog steeds een onbekende. Nochtans biedt de sterke aanwezigheid
van innovatieve farmaceutische bedrijven en de diverse activiteiten die ze in
ons land ontwikkelen, veel mogelijkheden voor een bloeiende carrière in de
farmaceutische sector.
Bij heel wat van die jobs komen de kennis van de geneeskunde en de passie
voor het helpen van patiënten helemaal tot hun recht. Misschien had je zelf nog
niet gedacht aan een carrière binnen de farmasector, maar sta je wel open voor
de vele opportuniteiten die hij biedt? We schotelen je in deze brochure alvast
enkele facts, figures en testimonials om je door te laten inspireren.
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En wie weet mogen we je binnenkort verwelkomen in onze farmaceutische
gemeenschap, die in België alleen al meer dan 35.250 happy pharma
professionals telt!
Met vriendelijke groeten,
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Meer dan 35.250 jobs

2. VROUWEN BOVEN

DE VORIGE JAREN PRESTEERDE DE FARMACEUTISCHE SECTOR
IN BELGIË BIJZONDER STERK. ZO VERSTERKTE ONS LAND
IN 2016 HAAR POSITIE ALS SPELER VAN WERELDFORMAAT
OP HET VLAK VAN FARMACEUTISCHE ONTWIKKELING EN

Bovendien lagen de
O&O-investeringen in de
geneesmiddelenindustrie
nog nooit zo hoog, namelijk
2,89 miljard euro.

PRODUCTIE MET EEN DIRECTE TEWERKSTELLING VAN
35.250 WERKNEMERS. ANDERE OPVALLENDE CIJFERS?

1. STERKE JOBCREATOR

Een stijging van 11,6%
ten opzichte van 2015.

50%

62%

31,5%

De vrouwelijke vertegenwoordiging
in de farmaceutische industrie
neemt ook voortdurend toe. In 2016
klimt het aandeel vrouwen in de
farmaceutische sector tot 50%.

In onderzoeksteams worden
bijna 2 op de 3 posities ingevuld
door een vrouw.

Het aandeel vrouwen met een
leidinggevende functie ligt op 31,5%.
Deze cijfers liggen veel hoger in
de farmaceutische sector dan
in de meeste andere sectoren.

In 2016 kwamen

er 552 nieuwe

arbeidsplaatsen bij.

+11,6%

+ 235 nieuwe jobs
in O&O

3. EXPORTKAMPIOEN
1/10

Waarvan 235 jobs - bijna
de helft - in Onderzoek en
Ontwikkeling (O&O).

2,89 miljard euro

+ 317 nieuwe jobs
in andere domeinen

1/5

Meer dan 1/10de van de totale
Belgische export komt van de genees
middelenindustrie. Bijna de helft van
de export gaat naar landen buiten de EU.
Ongeveer 1/5de van de geëxporteerde
geneesmiddelen is bestemd voor
de Noord-Amerikaanse markt.

1/8
1/8

Bron: online brochure Farmacijfers 2016, geraadpleegd via pharma.be.
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ste

gaat naar de Aziatische markt.

Wist je dat?
In België zijn ongeveer
500 artsen werkzaam in
farmabedrijven, in verschillende
therapeutische domeinen.
In de komende 5 jaar zullen
er naar schatting nog 50 à 80
nieuwe posities bijkomen.
Bron: Janssens, R. (2015-2016). Verdere
professionalisering van de farmaceutische
geneeskunde: de meerwaarde van een
officiële erkenning en bijhorend curriculum
voor farmaceutische artsen (masterthesis).
Leuven: KU Leuven.
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#WijGevenNietOp

WIE NET ZOALS DEZE AMBITIEUZE PROFESSIONALS IN DE FARMACEUTISCHE SECTOR
WERKT, HEEFT EEN PASSIE VOOR INNOVATIE. VERNIEUWENDE BEHANDELINGEN ZIJN
NAMELIJK HET RESULTAAT VAN JARENLANGE PASSIE, EXPERTISE EN TOEWIJDING
VAN INDIVIDUELE PERSONEN, TEAMS ÉN BEDRIJVEN DIE WERKEN AAN HET ONTDEKKEN
EN ONTWIKKELEN VAN NIEUWE GENEESMIDDELEN. WORD JIJ BINNENKORT EEN VAN HEN?

#WijGevenNietOp
tot we hemofilie echt
kunnen genezen.

#WijGevenNietOp
zolang we klinische studies
kunnen blijven optimaliseren
opdat een geneesmiddel
sneller beschikbaar zou zijn.

> Ingrid Van Steenberge

#WijGevenNietOp
tot elke patiënt met MS toegang
heeft tot een efficiënte behandeling,
zonder bijwerkingen
> Marie-Eve Laramee

#WijGevenNietOp
tot we kanker niet meer als
een levenbedreigende ziekte
moeten behandelen.
> Liesbet Bieghs

#WijGevenNietOp
Vandaag overleeft gemiddeld 1 op 5
vrouwen borstkanker niet. Onze missie:
een volledig herstel voor iedere patiënt.
> Raf Poppe

> Hilde Vanaken

#WijGevenNietOp
tot de patiënten die lijden aan
immunologische afwijkingen erin
slagen een normaal leven te leiden.
> Ivaylo Stoykov
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3 vragen aan ...
Hans Vandenberghe (47)

Anke Van den broeck (38)

Medical Director bij

Therapeutic Area Head bij Amgen

“Had ik zin om
heel mijn leven
dezelfde job uit te
oefenen?”

WELKE OPLEIDING(EN) HEEFT U
ACHTER DE RUG?
Na mijn opleiding geneeskunde
heb ik mij gespecialiseerd in
abdominale chirurgie. Ik werkte als
assistent-resident in Leuven. Een erg
afwisselende job, maar toen ik op
het punt stond om op zoek te gaan
naar een vast contract, kreeg ik
schrik. Had ik zin om heel mijn leven
dezelfde job uit te oefenen? Na een
gesprek met een HR bureau besloot
ik de sprong te wagen naar de
farmaceutische sector.
WAT VINDT U ZO UITDAGEND
AAN UWJOB?
Ik startte in de farmaceutische
sector als Medical Advisor in de
therapeutische domeinen oncologie
en hematologie. Ik kwam er op
verschillende manieren in aanraking
met geneesmiddelen, collega-artsen
en patiënten. Als Medical Advisor
werk je heel projectmatig, waardoor
de job nooit verveelt. Integendeel,

8

Bayer België Luxemburg

samen met je team ben je
verantwoordelijk voor het medische
aspect van een geneesmiddel.
Een hele uitdaging, zeker nu ik zelf
aan het hoofd sta van zo’n jong en
dynamisch team!
WAAROM ZOU U STUDENTEN
AANRADEN OM OOK VOOR EEN JOB
IN DE FARMA TE GAAN?
Ik ben nu vijf jaar werkzaam in de
farmaceutische sector en kan met
mijn hand op mijn hart zeggen dat ik
nog geen enkele dag hetzelfde heb
gedaan. Bovendien werk je samen
met een crossfunctioneel team
waardoor je je horizon verruimt.
Daarnaast heb ik dankzij mijn job
ook een stukje van de wereld gezien.
Anders gezegd: the sky is the limit
in deze sector. Je hebt je eigen
carrière in handen en kan zelf de
klemtoon leggen op wat je graag
doet: strategie, klinisch onderzoek,
medical affairs ...

WELKE OPLEIDING(EN) HEEFT U
ACHTER DE RUG?
Ik heb de opleiding huisarts
afgerond in 1996 en ben daarna drie
jaar fulltime aan de slag geweest als
huisarts. Daarna heb ik nog twee
masters behaald: eentje in Public
Health aan Universiteit Gent en
eentje in Pharmaceutical Medicine
aan een privé-universiteit in Dublin.
Na een job op de spoedafdeling
van een ziekenhuis en een baan bij
de overheid heb ik in 2005 bewust
gekozen voor de farmaceutische
industrie. Eerst als Medical Advisor,
dan als Regional Medical Manager,
Head Medical Affairs en nu als
Medical Director.
WAT VINDT U ZO UITDAGEND
AAN UWJOB?

waarom niet? - marketeer. Belangrijk
is ook dat je er nooit alleen voor
staat. Je werkt in een hecht team en
probeert samen zoveel mogelijk te
bereiken voor je team en uiteindelijk
voor de patiënt.

“Je maakt
de nieuwste
evoluties als
eerste mee”

WAAROM ZOU U STUDENTEN
AANRADEN OM OOK VOOR EEN JOB
IN DE FARMA TE GAAN?
Een job als Medical Advisor is
inhoudelijk uitdagend én strategisch
belangrijk. Bij de ontwikkeling,
de lancering en de opvolging van
een nieuw geneesmiddel blijf je
niet alleen in contact staan met je
favoriete therapeutische domein,
maar kom je ook in aanraking met
heel wat boeiende mensen van
over de hele wereld. Afwisselend,
inspirerend én uitdagend!

Je maakt de nieuwste evolutie mee
en staat op de eerste rij als het over
innovatie binnen de geneeskunde en
de farmaceutische sector gaat. Meer
nog: je draagt elke dag je steentje
bij aan die vernieuwing. Dat kan als
Medical Advisor, onderzoeker of -
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Aurélie Casier (28)

Erik Present (45)
Director Medical Affairs bij Janssen Benelux

WELKE OPLEIDING(EN) HEEFT U
ACHTER DE RUG?

“Er zijn veel carrière
mogelijkheden in de
farma en in elk daarvan
draag je bij tot betere
geneesmiddelen
voor patiënten.”
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Na mijn opleiding tot huisarts heb ik
Tropische Geneeskunde gestudeerd
aan het ITG. Mijn eerste ervaring
was dan ook binnen
ontwikkelingshulp in Zambia.
Sinds 2000 ben ik aan de slag in de
farmaceutische sector. Voor mij was
dit initieel een onbekende wereld,
maar dankzij talrijke opleidingen
(zowel binnen als buiten het bedrijf),
en de hulp van collega’s, heb ik mijn
plaats gevonden. Via deelname
aan internationale congressen
word je ondergedompeld in een
nieuw domein. Maar ook op andere
competenties wordt sterk ingezet: zo
heb ik de kans gehad een mini MBA
te behalen aan de Vlerick Business
School en bijkomende opleidingen te
volgen over change management en
leiderschap. Die opleidingen vonden
zowel in het binnenland als in het
buitenland plaats. Stuk voor stuk
unieke, leerrijke ervaringen!

WAT VINDT U ZO UITDAGEND
AAN UWJOB?
Elke dag ziet er anders uit en je leert
elke dag bij, wat de kans geeft om te
blijven groeien. Achttien jaar geleden
ben ik gestart als Medical Advisor,
intussen ben ik Director Medical
Affairs bij Janssen Benelux. In deze
functie kan ik me zowel met mijn vak
- de geneeskunde - als mijn passie
bezighouden, namelijk samen met
een team van collega’s zorgen dat
geneesmiddelen tot bij de patiënt
kome, het opzetten van programma’s
voor sociaal kwetsbare patiënten,
klinische studies begeleiden,
educatie aanbieden, en zoveel meer.
WAAROM ZOU U STUDENTEN
AANRADEN OM OOK VOOR EEN JOB
IN DE FARMA TE GAAN?
Met een diploma arts heb je een
ideaal en zeer waardevol diploma,
zeker in de farmaceutische sector.
Als afgestudeerde kan je meteen aan
de slag als Medical Science Liaison of
Medical Advisor in het therapeutisch
domein van je keuze. Nadien kun
je verder groeien en dat zowel op
lokaal, Europees of globaal niveau.
Heb je meer zin om klinische studies
op te zetten of teams aan te sturen?
Ook dat kan. Aan jou de durf om de
eerste stap te zetten ... en je bent
gelanceerd! (lacht).

Medical Advisor bij Novartis

WELKE OPLEIDING(EN) HEEFT U
ACHTER DE RUG?

“Als huisarts sta je
er vaak alleen voor,
terwijl teamwork
hier erg belangrijk is”

Ik heb na zeven jaar geneeskunde
een jaar als huisarts in opleiding
gewerkt, maar zag in dat werken als
huisarts niet was wat ik mijn leven
lang wou doen. Na dat jaar heb ik
mijn opleiding stopgezet. Op het
jaarlijkse BCF Career Event kwam
ik in contact met een aanwervingsbureau gespecialiseerd in
medische functies. Via hen heb
ik gesolliciteerd naar de rol van
Medical Advisor bij Novartis.
WAT VINDT U ZO UITDAGEND
AAN UWJOB?
Ik ben Medical Advisor op het
departement immunologie.
In België zet ik mee klinische
studies op rond immunologie en
reumatologie. Daarnaast hou ik
me met het medische gedeelte
van de geneesmiddelen bezig door
onder andere het ontwerpen van
promotionele materialen, samen met
de marketingafdeling, het opleiden

van de medische vertegenwoordigers
en het op de hoogte blijven van
ontwikkelingen op het gebied van
reumatologie en immunologie.
Door in verschillende ziekenhuizen
klinische studies op te starten, kom
ik ook veel in contact met artsen. Zo
blijf ik tegelijkertijd op de hoogte van
wat er in de medische wereld speelt.
WAAROM ZOU U STUDENTEN
AANRADEN OM OOK VOOR EEN JOB
IN DE FARMA TE GAAN?
Als huisarts sta je er vaak alleen
voor, terwijl bij een job als Medical
Advisor teamwork net erg belangrijk
is. Het interessante aan dit werk is
dat je dichtbij de medische wereld
blijft en betrokken bent bij de
ontwikkeling van geneesmiddelen
en het boeiende wetenschappelijke
onderzoek dat daaraan vooraf gaat.
Daarnaast kan je ook voor patiënten
iets betekenen; elke patiënt die
aan een klinische studie deelneemt
en een goede respons heeft op de
studiemedicatie, is geholpen. Ben
je nog aan het twijfelen om voor de
farmaceutische sector te gaan? Als
je echt geïnteresseerd bent om in
de farmaindustrie te gaan, bieden
sommige bedrijven een korte stage
aan, zodat je direct weet of het iets
voor jou is.
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Word wie je bent in de farmasector
MET EEN MASTERDIPLOMA GENEESKUNDE OP ZAK HEB JE
HEEL WAT BEROEPSMOGELIJKHEDEN. JE KAN METEEN NA
HET AFSTUDEREN, MAAR OOK NA HET BEHALEN VAN EEN
SPECIALISATIE KIEZEN VOOR EEN JOB IN DE FARMACEUTISCHE
INDUSTRIE. NET ZOALS ANKE, AURÉLIE, HANS EN ERIK
(ZIE P. 10). GOED NIEUWS: ER ZIT SOWIESO EEN JOB BIJ
DIE BIJ JOUW PERSOONLIJKHEID EN VAARDIGHEDEN PAST!
Zowel in de nationale als de
internationale farmaceutische sector
zijn steeds meer professionals uit
de geneeskundige sector werkzaam.
Zij leveren een bijdrage in elke
fase van de levenscyclus van een
medicijn, en dragen zo bij tot een
betere levenskwaliteit van patiënten:

van onderzoek en ontwikkeling tot
marketing en verkoop. Vaak kan
je als master geneeskunde meteen
aan de slag in een van de volgende
entry-level jobs om geleidelijk
aan door te groeien tot expert,
manager of director.

team en geeft zelden op. Je start
bijvoorbeeld als junior onderzoeker
(in het labo of in klinische studies)
en kan later doorgroeien tot
eindverantwoordelijke voor de
gehele ontwikkeling van een nieuw
geneesmiddel in het vakgebied
van je keuze.

JOUW COMPETENTIES: ANALYTISCH, ACCURAAT, GEORGANISEERD
JOUW MOGELIJKE JOB: RESEARCH PHYSICIAN, CLINICAL RESEARCH ASSOCIATE, FASE I ARTS
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Je wil de onmisbare link zijn
tussen de farmaceutische sector,
apothekers en artsen. Je bent
leergierig en wil bijblijven met de
laatste trends binnen de sector.
Daarnaast vind je het belangrijk dat
geneesmiddelen goed gebruikt
worden en bij de juiste mensen

komen. Je treedt graag in contact
met gezondheidsprofessionals in
een grote regio, maar wenst je
evenzeer graag bij te scholen op
een internationaal congres in
het buitenland. Je vertaalt de
opgedane kennis in presentaties
en in opleiding van collega’s.

JOUW COMPETENTIES: COMMUNICATIEF, FLEXIBEL, ONAFHANKELIJK
JOUW MOGELIJKE JOB: MEDICAL SCIENCE LIAISON, MEDICAL ADVISOR

Word medische marketeer

Word onderzoeker
Je bent een dromer én een doener.
Meehelpen aan de ontwikkeling van
een geneesmiddel dat nog niet
bestaat: waarom niet?! Jij kan het
op basis van de unieke kennis die je
opdeed tijdens je opleiding
geneeskunde en je onstilbare
nieuwsgierigheid. Je werkt graag in

Word medical liaison met het artsenkorps

Je bent betrokken bij de lancering
van een nieuw geneesmiddel. Je
zoekt medische informatie op over
de alternatieven en helpt zo het
geneesmiddel beschikbaar te maken
voor juist gebruik bij patiënten. Je
beantwoordt medische vragen van
artsen en apothekers en je geeft
opleiding aan artsenbezoekers.

Je verliest daarbij nooit het
belang van de patiënt uit
het oog. Je bent
wetenschappelijk,
kritisch en creatief
ingesteld.

JOUW COMPETENTIES: WETENSCHAPPELIJK, KRITISCH, CREATIEF
JOUW MOGELIJKE JOB: MARKET ACCESS MANAGER, BUSINESS UNIT MANAGER
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extra redenen
voor een job
in de farma,
1. Je blijft actief binnen de
medische sector en blijft heel
nauw betrokken bij de nieuwste
wetenschappelijke ontwikkelingen.
2. Je komt in een dynamische,
lerende organisatie terecht.
3. Je team is multidisciplinair.
4. Je bouwt een breed netwerk van
artsen uit.
5. Je hebt comfortabelere werkuren
dan in een privé-praktijk of een
hospitaalomgeving.
6. Je geniet van een internationale
werkomgeving, permanente
bijscholing en heel wat
doorgroeimogelijkheden.
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Een succesvolle carrière
in de farma LET’S GO FOR IT !
Je hebt beslist dat een job in de farmaceutische sector iets voor jou
is ... of je wenst meer informatie? Neem dan contact op met de twee
initiatiefnemers van deze brochure: pharma.be en BeAPP. Zij kunnen
je vast en zeker meer vertellen over bijkomende opleidingen,
infomomenten en jobbeurzen.

Wie is wie?
Dr. Kristel De Gauquier, Medisch directeur: “pharma.be is de
algemene vereniging van de geneesmiddelenindustrie. Het is
de koepelorganisatie van ruim 130 innovatieve farmaceutische
bedrijven actief in België. Zij richten zich op het onderzoek en de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zowel voor humaan
als veterinair gebruik. We werken vooral aan de aantrekkelijkheid
van ons land om nieuwe farmaceutische investeringen aan te
trekken. Als medisch directeur volg ik de wetenschappelijke
ontwikkelingen nauw op, begeleid ik met mijn team de bedrijven
bij het indienen van hun terugbetalingsdossiers en houd me
daarnaast ook bezig met deontologische vraagstukken”.

BLIJF OP DE HOOGTE!
VOLG DE ONTWIKKELINGEN IN DE FARMACEUTISCHE SECTOR VERDER
OP DE VOET, VIA WWW.PHARMA.BE EN WWW.BEAPP.BE.
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Dr. Erik Present, Voorzitter: “BeAPP is de Belgian association
of Pharmaceutical Medicine Professionals. Het is een vzw
opgericht in 1972. Ze behartigt de belangen van artsen
werkzaam in de farmaceutische sector, mede door de
organisatie van verschillende netwerking en educationele
events. BeAPP verwelkomt sinds 2014 ook niet-artsen.”

pharma.be
Glaverbel Building
Terhulpensesteenweg 166
1170 Brussel
02 661 91 11
info@pharma.be
@pharmabe
www.pharma.be

BeAPP
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
09 233 48 66
info@beapp.be
www.beapp.be

15

Wettelijk Depot : D/2018/4021/1. Deze brochure is een uitgave van pharma.be en BeAPP © maart 2018.
Verantwoordelijke uitgever: Catherine Rutten, pharma.be, Terhulpensesteenweg 166, 1170 Brussel.

