
MEDICAL AFFAIRS 

Medical Affairs (MA) 
De MA verantwoordelijke voorziet alle nodige educatieve ondersteuning omtrent de producten die door het bedrijf op de markt gebracht worden, 
en dit niet enkel voor de vertegenwoordigers van het bedrijf, maar ook voor andere healthcare professionals (HCP) zoals artsen en apothekers. Hij is 
ook verantwoordelijk voor de planning van klinische studies. Daarnaast is hij nauw betrokken bij het opstellen van publiekscampagnes. 

Medical Affairs Advisor – Medical Science Liaison (MSL)  
Mogelijke andere benamingen: Regional Medical Advisor, Medical Affairs Manager, Medical Information officer, Medical 
Science Advisor, Medical Liaison Manager, Regional Science Liaison, Clinical Science Liaison, ... 

Hoewel deze functies strikt genomen niet steeds dezelfde verantwoordelijkheden hebben, is er toch veel overlap. 
Daarbij verschillen de functieomschrijvingen vaak van bedrijf tot bedrijf, en zijn deze aangepast aan de specifieke 
noden van elk bedrijf. Daarom zijn ze hier gebundeld onder de noemer  ‘Medical Affairs’.  
 

Bruto loon: Start  ± €3000 + extralegale 
voordelen (Bv firmawagen, tankkaart, gsm, laptop, 
maaltijdcheques, ...) 

Werkdruk: Fulltime ± 40u/week (glijdende 
uren) Kernuren waarbinnen je aanwezig moet zijn 

 
 

 
Zelfstandig werken, time management, 
flexibiliteit, planning en organisatie, ... 
Communicatieve vaardigheden zijn 
essentieel! Je moet op een objectieve 
manier medische en wetenschappelijke 
informatie kunnen uitwisselen. 

 

BEN JIJ GESCHIKT 
VOOR DE JOB? 

POSITIEF 
- Heel veel contact met allerlei verschillende 

mensen 
- Afwisseling: elke dag ziet er wat anders uit 
- Bij verschillende producten komen allerlei 

pathologieën aan bod, waardoor je je weten-
schappelijke kennis steeds opfrist en ook 
daadwerkelijk gebruikt 

NEGATIEF 
- Soms ingewikkelde medische vragen 
- Publiekscampagnes zijn aan veel regels onder-

worpen en vereisen veel administratie 

“Ik wilde niet altijd in een apotheek staan, maar 
ook niet de te veel tijd achter een computer 
doorbrengen. Als Medical Affairs Advisor heb ik 
zeer veel contact met mensen, mag ik trainingen 
geven en plan ik de publiekscampagnes. Vooral 
het communicatieve aspect en de toffe sfeer 
spreken me aan in deze job. ” 

 Charis D. Milonas (28), 
Eurogenerics 

DE TAKEN 

“Binnen het grote kader van 
een project kan je zelf je 
tijdsindeling bepalen” 

Nieuwe producten (en bijbehorende 
farmacologische achtergrond) voorstellen 
aan de vertegenwoordigers van het sales 
en marketing departement (die meestal 
geen medische opleiding gevolgd hebben).  
Bv. voor diabetes: wat is diabetes, uitleg 
rond suikermetabolisme, hoe werkt ons 
product, ... 

Medische trainingen 
Strategisch plannen, goedkeuren en 
opvolgen van promomaterialen en 
campagnes. Dit omvat bv. reclame op tv, 
informatiefolders, ... m.a.w. alles wat de 
gewone mens te zien/te horen krijgt over 
het product. Hier komt veel administratie 
bij kijken omwille van alle regelgeving rond 
reclame (stalen/cadeaus/... wat mag en 
wat mag niet).  
Ook alle klachten hieromtrent zijn jouw 
verantwoordelijkheid. 

Publiekscampagnes beheren 

Alle medische vragen van artsen, 
apothekers of andere wetenschappers over 
het product (via mail of telefoon) 
beantwoorden. Dit kan gaan van werking 
over interacties  tot gebruiksinstructies. 

Medical information 

Wederzijdse informatie uitwisselen met 
KOL. Je biedt hen objectieve medische en 
wetenschappelijke informatie en krijgt van 
hen waardevolle adviezen omtrent het 
therapeutische landschap.  
Bv. Is dit wel de goede timing om dit soort 
product op de markt te brengen? Aan wat 
voor product is er nood? 

KOL contacten onderhouden 

 
 
 
Dit zijn healthcare professionals 
(HCP), veelal artsen, die binnen een 
bepaald vakgebied als absolute 
experten worden beschouwd. Vele 
artsen wenden zich tot deze KOL  
voor advies wanneer ze een keuze 
moeten maken tussen verschillende 
geneesmiddelen bij een pathologie.  

Key Opinion Leaders 
(KOL) 

Je bent verantwoordelijk voor één of 
meerdere fases van het klinisch 
onderzoek, inclusief studie opzet, initiatie 
en monitoring. 

R&D support 

 De laatste medische ontdekkingen, trends en innovaties in de gaten houden en evalueren.  
 Klachten of meldingen over bijwerkingen speel je door aan het drug safety 

(pharmacovigilance) departement. 
 Op symposia en congressen treedt je op als vertegenwoordiger van het bedrijf. 

Varia 

Met dank aan: Charis D. Milonas 


