
REGULATORY AFFAIRS 

Regulatory Affairs (RA) 
Geen enkel geneesmiddel mag in de handel gebracht worden zonder registratiedossier en vergunning voor het in de handel brengen. In het dossier 
van de registratieaanvraag wordt aangetoond dat het geneesmiddel beantwoordt aan de gestelde eisen op het gebied van veiligheid, doel-
treffendheid en kwaliteit.  De opmaak van registratiedossiers gebeurt met in acht name van richtlijnen die op Europees en nationaal niveau worden 
uitgevaardigd. 
 

Regulatory affairs kan onderverdeeld worden in 2 aspecten. Enerzijds heb je de 
operationele RA en anderzijds heb je de centrale RA. 

Operationele RA: Als operationele RA werk je meestal op nationaal niveau en je houdt je bezig met 

het indienen van registratiedossiers en alles wat daarmee te maken heeft.  

Registratie 

 Nakijken van reclame en drukwerk 
 Vergaderen 
 E-mails beantwoorden 

 Opstellen van nieuwe registratiedossiers en bijsluiters voor het registreren van: 
  geneesmiddelen 
  voedingssupplementen 
  cosmetica 
  medische hulpmiddelen (voor export)  
 Onderhouden van contacten met de overheid tijdens de registratieprocedures. 

 Up to date houden van dossiers van huidig geregistreerde geneesmiddelen 
door het schrijven en indienen van variaties bij de overheid 

 Hernieuwen van vergunningen 

Updaten 

Varia 

Centrale RA: Als centrale RA bekijk je het grote plaatje van het bedrijf, je werkt op internationaal 

vlak en je bent zelf niet bezig met het indienen van aanvragen.  Je bereidt het bedrijf voor op de 
toekomst. Hiervoor monitor je het EMA, de FDA, de concurrenten, … 
 

Om op de hoogte te zijn van al deze veranderingen moet je in staat zijn om grote hoeveelheden 
informatie te verwerken en ook de juiste informatie doorspelen aan de juiste personen binnen het 
bedrijf.  

Wetgeving 

 Het bedrijf op de hoogte houden van veranderingen van wetgevingen binnen 
Europa en de rest van de wereld op vlak van RA 

 Impact analyses maken van beslissingen en wetgevingen die gevolgen kunnen 
hebben op de vergunningen van producten en de ontwikkeling van bepaalde 
compounds 
 

 Monitoren waar de concurrentie mee bezig is om te zien hoe dit de strategie 
van het eigen bedrijf kan beïnvloeden. 

Concurrentie 

NEGATIEF 
- Administratieve rompslomp 
- Toenemende werkdruk 

POSITIEF 
- Veel variatie (afhankelijk per bedrijf) 
- Zelf kiezen aan welk project je werkt 
- Dynamische omgeving 
- Uitdagend  
 

 
 

 
 
 
 

       

 

BEN JIJ GESCHIKT 
VOOR DE JOB? 

Nauwkeurig, zelfstandig werken, communicatie, probleem-
oplossend, kwaliteitsgericht werken, strategisch plannen & 
organiseren, stress management, multitasken, goede opvolging, 
structuur & overzicht en teamwork 
 

Meer weten? Neem is een kijkje op de website van het FAGG of zoek Eudralex eens op. 
 

  
       

Bruto loon: Start €2700-€3000 + 
extralegale voordelen 
(maaltijdcheques, hospitalisatie-
verzekering, groepsverzekering, …) 
Werkdruk: Fulltime ± 40u per 
week met glijdende werkuren 

Met dank aan: Eline Schoup, Dounia Rypens, Kristina De Turck, Leen De Paepe, João Duarte en VAPI 

 
 
 
 

 

“Ik hou van de combinatie wetgeving en dat in de praktijk omzetten 
voor specifieke taken zoals prijs- en terugbetalingsdossiers opstellen, 
strategie bepalen om een geneesmiddel te registreren, opstellen van 
procedures voor de vergunninghouder van de distributie van 
geneesmiddelen rekening houdend met het reglementair kader,…” 

Kristina De Turck (52), Pharmaceutical Affairs 
Consultant bij KDT Consulting 

 
 
 
 

 

“Projecten worden ons toe-
gewezen op basis van kennis 
over producten/statuut van 
product en ook op basis van 
deadlines. Aan vragen van de 
overheid is meestal een dead-
line gelinkt, dus afhankelijk van 
de workload wordt gekeken wie 
hier tijd voor heeft. 
 
Er is wel een grote vrijheid aan 
wat je werkt op welk moment, 
zolang je de deadline die je 
gegeven is maar haalt.” 


