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Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten viert zijn vijfde verjaardag met een nieuw 
logo 
 

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) viert 
zijn vijfde verjaardag en vernieuwt bij deze gelegenheid zijn visuele identiteit via 
een nieuw logo. Er is ook een brochure (http://www.fagg-
afmps.be/nl/binaries/fagg_5jaar_20120601_WEB_tcm290-178993.pdf) beschikbaar met de belangrijkste 
verwezenlijkingen en met de prioriteiten voor de toekomst. 

 

Sinds zijn oprichting op 1 januari 2007, werd het fagg geconfronteerd met talrijke uitdagingen en 
moeilijkheden, in het bijzonder met de opeenvolgende periodes zonder regering met volheid van 
bevoegdheid. Hoewel dit de realisatie van verschillende projecten heeft vertraagd, belette dit niet om de 
essentiële rol in het kader van de bescherming van de volksgezondheid te vervullen. 

 

Ondanks de moeilijke omstandigheden is de balans van het agentschap meer dan positief en verschillende 
punten verdienen zeker een vermelding: 

• het uitbouwen van het zelfstandig agentschap tot een performante organisatie, met een duidelijke 
structuur, verantwoordelijkheden en deskundigheid. Dit werd mogelijk dankzij de verdubbeling van ons 
personeelsbestand en de verhoging van onze budgettaire middelen; 

• de nationale en internationale profilering van het FAGG, bijvoorbeeld tijdens het Belgische voorzitterschap 
van de Raad van de Europese Unie; 

• het behalen van resultaten ondanks de budgettaire beperkingen; 

• het vergroten van de transparantie van zijn dienstverlening en in de relaties met al zijn partners 
(zusterorganisaties, patiënten, industrie, gezondheidszorgbeoefenaars, ziekenhuizen enz.). 

 

Na deze eerste vijf jaar is de installatie van het FAGG achter de rug en schakelt het agentschap naar een 
hogere versnelling. Een van de eerste zichtbare resultaten is de vernieuwing van zijn nieuwe visuele identiteit 
via een nieuw logo. Het logo heeft een sterke symboliek gericht op geneesmiddelen EN op 
gezondheidsproducten. Het logo vertaalt het federale en regelgevende karakter van het fagg en 
belichaamt de essentiële rol in de bescherming van de volksgezondheid. 

 

Parallel met de verandering van look, heeft het agentschap ook verschillende prioriteiten bepaald. Het 
agentschap wil zich immers richten op de toekomst en met eenzelfde professionalisme, integriteit, 
gedrevenheid en openheid verder bouwen aan de realisatie van zijn missie. 

 

Deze prioriteiten willen in de toekomst onder meer: 

• de veiligheid en kwaliteit van het domein van medische hulpmiddelen verzekeren door de 
traceerbaarheid, evaluatie, controle en vigilantie te verbeteren; 

• de Belgische bevolking snel toegang verlenen tot beloftevolle innovatieve therapieën; 

• de rol van het fagg inzake diergeneesmiddelen versterken; 
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• de patiënten beter informeren over alle competenties van het fagg; 

• de vigilantie inzake geneesmiddelen en gezondheidsproducten versterken. 

 

Het is de ambitie van het fagg actief te zijn in al zijn competentiedomeinen. Zich wel degelijk bewust 
dat er nog moeilijke momenten zullen volgen, wil het agentschap de toekomst vol vertrouwen 
tegemoet zien. Het fagg schrijft al volop aan een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis. 

 

Perscontacten en externe communicatie 

tel.  0032 2 524 80 12 
e-mail  comm@fagg-afmps.be 
Ann EECKHOUT, woordvoerder, 0032 495 23 71 69 

 

Een blik op ons logo 

 
 

 

 

 

 

 

U kan ons logo in zijn verschillende taalversies downloaden 

Logos_JPEG_GIF_PNG Logos_TIF Logos_EPS_EPS-pantone 

 

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) 

Het FAGG is de bevoegde overheid die toeziet op de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik. 
 
Het agentschap verzekert de toegang van patiënten tot geneesmiddelen en gezondheidsproducten en 
helpt hen bij het goed gebruik ervan. Om deze missie te vervullen werkt het fagg samen met 
gezondheidszorgbeoefenaars en andere nationale en internationale autoriteiten. 
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1060 Brussel 
 
Voor meer informatie over het FAGG: www.fagg.be 

 

 


