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Geïnteresseerd in onze Medische Component? Daar zijn 
we blij om, want we zijn voortdurend op zoek naar 
nieuwe werkkrachten om medische bijstand te bieden 
aan alle componenten van Defensie.

Wie bij ons aan de slag gaat, wil zich inzetten voor 
zorg en ondersteuning én beschikt over de nodige  
beroepsernst en voldoende verantwoordelijkheids
gevoel. Je werkt in kleine teams in binnen en  
buitenland en in diverse omstandigheden. Creativiteit, 
flexibiliteit en polyvalentie zijn dus essentieel. Kom 
je terecht aan boord van een schip, in een ziekenhuis 
of sta je paraat voor de paracommandoeenheden? 
Het is allemaal perfect mogelijk binnen de Medische 
Component van Defensie.

We leggen je in deze brochure graag uit wat de 
opleiding inhoudt en wat de verschillende eenheden 
en hun respectievelijke opdrachten zijn. Zo kan jij 
beslissen welke job het best bij je past en welke 
vorming je dus precies zal volgen in een van onze 
opleidings centra. Om je kandidatuur in te dienen, 
surf je naar www.mil.be/nl/vacature of neem je contact 
op met een informatiecentrum van Defensie in jouw 
provincie. 

We hopen je binnenkort te verwelkomen in onze  
Medische Component!

Pierre Neirinckx

Geneesheer Generaal-majoor
Vleugeladjudant van de Koning
Commandant van de Medische Component
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INLEIDING

Gezondheid is een van de prioriteiten 
van Defensie. We zijn ervan overtuigd 
dat een militair zijn opdrachten enkel 
met succes kan volbrengen als hij in  
optimale gezondheid verkeert, zowel 
fysiek als mentaal. Net daarom is de 
Medische Component bij Defensie van 
groot belang.

Zowel tijdens de verschillende  
opleidingen als bij hulpacties en  
operaties in binnen en buitenland, 
biedt onze component dus medische 
ondersteuning. Elke component binnen 
Defensie rekent immers op ons.
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OVER DE MEDISCHE 
COMPONENT

Wat houden 
onze opdrachten in?
De hoofdopdracht van de Medische 
Component is de medische ondersteuning 
tijdens alle operaties van Defensie. Op elke 
plek waar er Belgische militairen actief 
zijn, vind je dus leden van onze component. 

De opdracht van het medisch personeel ter 
plaatse bestaat erin een zo volledige en snel 
mogelijke dienstverlening te bieden. Op die 
manier wordt de impact van de opdrachten 
op de gezondheid van de zieke of gewonde 
militair tot een minimum beperkt. 
Daarnaast staan wij ook in voor de 
gezondheidscontrole. Voordat een militair 
op missie vertrekt, gaan wij na of hij of zij 
medisch geschikt is om de voorziene opdracht 
uit te voeren.

Onze Medische Component biedt 
specifieke medische hulp voor militairen 
die logischerwijs een aanvulling is 
op de civiele geneeskunde. Het gaat 
dan zowel over eerstelijnsgeneeskunde 
als gespecialiseerde domeinen van de 
ziekenhuisgeneeskunde. Bij ons ligt de 
nadruk voornamelijk op de zogenaamde 
‘prehospitaal-zorgverstrekking’. De meeste 
militaire operaties vinden immers plaats 
in afgelegen gebieden met slechts karige 
gezondheidsinfrastructuur.
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HET COMPETENTIECENTRUM VAN DE MEDISCHE COMPONENT (CC MED)

Deze eenheid is hoofdzakelijk gesitueerd in NederOverHeembeek. De naam 
alleen al vertelt je waar het in deze eenheid om draait. Hier worden namelijk 
de meer gespecialiseerde competenties  die je nodig hebt om je job als medisch 
ondersteunend personeel goed uit te kunnen voeren  aangeleerd.

Het competentiecentrum streeft ernaar de drijvende kracht te zijn met betrek
king tot professionele vormingen in het medischmilitair domein en wil erkend 
worden voor zijn expertise en competenties. 

Zij realiseren dit door het personeel kwaliteitsvolle en doelgerichte vormingen 
binnen hun competentiedomein te verstrekken.

Volgende cursussen worden er op 
regelmatige basis aangeboden ―

 ○  Aidman (lid van een militaire 
ploeg die extra wordt opgeleid 
in eerste hulp).

○  Tactical Combat Casualty Care 
(eerste hulp bij “ongevallen”  
in gevechtsomstandigheden).

○  Ambulancier.

○  Specialisatieopleiding binnen 
de Medische Component voor  
vrijwilliger, onderofficier en 
officier in operaties. 

○  Verpleegkundige op zending.

○  Grimage (technieken om ver
wondingen te simuleren).

○ Luchtvaartfysiologie.

○ En nog vele andere cursussen.

OVER DE MEDISCHE COMPONENT 87



7 
8 

9 

5 

10

19

20
21

22

13 16

17

18

14

11

12
6 

1

2 
3 

 Kazerne Provincie

1   TRAININGSCENTRUM COMMANDO’S Antwerpen

2   KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL  Brussel Hoofdstad

3   EVERE

4   NEDER-OVER-HEEMBEEK

5   AMAY Luik 

6   ELSENBORN

7   KLEINE-BROGEL  Limburg

8   LEOPOLDSBURG

9   SAFFRAANBERG

10  MARCHE-EN-FAMENNE  Luxembourg

11   FLORENNES  Namen

12   MARCHE-LES-DAMES

13   MEERDAAL VlaamsBrabant

14   MELSBROEK

15   PEUTIE

16   SCHAFFEN

17   BEVEKOM  WaalsBrabant

18   NIJVEL

19   BRUGGE WestVlaanderen

20  KOKSIJDE

21   LOMBARDSIJDE

22   ZEEBRUGGE
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Waar vind je ons  
personeel in België?
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ONZE EENHEDEN
VOOR MEDISCHE

INTERVENTIE
EMI

Eenheden
Onze EMI’s bevinden zich op diverse locaties in België om onze eigen en de andere  
componenten van Defensie te ondersteunen.

MILITAIR HOSPITAAL KONINGIN ASTRID

De meest bekende eenheid van onze Medische Component is ongetwijfeld het  
Militair Hospitaal Koningin Astrid in NederOverHeembeek. Zowel de artsen als 
de verpleegkundigen die hier werken, nemen regelmatig deel aan operaties en  
oefeningen van Defensie en zorgen voor de medische hulpverlening bij die  
opdrachten. 

Verschillende medische modules worden er ‘standby’ of ‘klaar voor onmiddellijk 
gebruik’ gehouden. In dit militair hospitaal ondergaan militairen ook met regel
maat gezondheidstesten om hun medische geschiktheid voor hun specifieke functie 
na te gaan. 

Met moderne technologieën en werkwijzen verzorgen onze militaire artsen hier 
bovendien de basisselectie voor de kandidaat-militairen en de specifieke medische 
expertise van de personeelsleden van Defensie. Aan de hand van gespecialiseerde 
zorgtrajecten wordt de gezondheid van de militairen op peil gehouden en eventueel 
verbeterd. 

1 EMI

Deze operationele eenheid in Lombardsijde 
voorziet medische steun aan Operaties en 
Training, in samenwerking met het MHKA 
(Militair Hospitaal Koningin Astrid). 

Dankzij 1 EMI staan de medische  
operationele modules steeds klaar om op 
korte termijn in actie te schieten.  
Met onmiddellijke inzetbaarheid verleent 
deze eenheid dus medische steun aan de 
Landcomponent, de Marinecomponent, de 
ontmijningsdienst DOVO en het Search en 
Rescueteam (SAR) bij onder meer  
reddingsacties per helikopter.
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2 EMI

2 EMI heeft zowel een operationele als een territoriale opdracht. In Leopoldsburg staat 
deze eenheid voortdurend paraat voor buitenlandse operaties, hoofdzakelijk met  
ambulanceploegen en de zogenaamde Rol 1, een soort rijdende verpleegpost.

De Rol 1 bestaat uit 2 tenten, medische apparatuur en licht, vlot draagbaar materiaal. 
Met 1 set zijn 4 verschillende opstellingen mogelijk, met de focus op de aanpak van 
trauma en klassieke eerstelijnsgeneeskunde. Twee gepantserde ambulances – waarvan 
één dienstdoet als MUG – staan altijd klaar om patiënten naar de medische hulppost te 
brengen. In zo’n medische installatie op het terrein werkt telkens een team bestaande 
uit een spoedarts, een spoedverpleegkundige en een ambulancier.

Wat de territoriale opdracht betreft, levert 2 EMI medische steun én medisch materiaal 
aan haar klanteenheden, voornamelijk in de provincies Antwerpen en Limburg. De vaste 
installaties voor medische steun bevinden zich in Leopoldsburg, Brasschaat, Sint 
Truiden en KleineBrogel. Hier bieden we eerstelijnsgezondheidszorg aan het personeel 
van Defensie. Er is een urgentiedienst met ziekenwagens en medische steun voor de 
schiet en oefenkampen in de regio.

Tot slot adviseert en ondersteunt 2 EMI de Diergeneeskundige dienst op het vlak van 
hygiëne, ongediertebestrijding en voedselveiligheid in eigen land en tijdens  
buitenlandse opdrachten. 

4 EMI

4 EMI in Peutie nabij Brussel is een tweetalige eenheid binnen de Medische com
ponent. De personeelsleden van deze eenheid vervullen op een efficiënte  
en correcte manier een heleboel opdrachten, waaronder:

○  Medische steun bij de evacuatie van Belgische staatsburgers die zich tijdens  
de uitvoering van hun buitenlandse missie in problemen bevinden.

Het kan dan bijvoorbeeld gaan om problemen van politieke aard waarbij  
de Belgen (en hun families) in kwestie naar eigen land moeten terug keren. 
Dit gebeurt vaak in samenwerking met de Luchtcomponent.

○  Medische steun aan de paracommando-eenheden en Special Forces.

We beschikken over medisch personeel specifiek voor deze opdrachten,  
dat dezelfde brevetten bezit als de elitetroepen en zelfs samen met  
hen traint.

○  Hulp bij chemische, biologische, radiologische en nucleaire aanvallen.

4 EMI heeft de nodige operationele modules en expertise om de  
operationele ontsmettingsmodules te beheren, bewaren en  
onder houden.

○  Gespecialiseerde militaire eerstelijnszorg op maat om het inzetbaar  
personeel fysiek en mentaal op peil te houden.

5 EMI

5 EMI staat in voor medische steun bij operaties en verzekert samen met de  
andere EMI’s en het Militair Hospitaal Koningin Astrid de territoriale  
medische steun. Deze eenheid levert medische steun aan de luchtmachtbasissen 
van Florennes en Beauchevain. Hiertoe behoort ook de 1e Wing van de Lucht
component, die over helikopters beschikt om patiënten snel te vervoeren.

De eenheid fungeert als competentiecentrum voor de vorming hygiëne en de aan
wending van chemische middelen om levende organismen te doden binnen 
Defensie. Bij hygiëne gaat het dan vooral om het uitvoeren van inspecties in  
de horeca en de controle van de kwaliteit van het water in de verschillende  
militaire kwartieren van Defensie. 

5 EMI wordt trouwens ook ingezet voor ontsmettingsopdrachten, namelijk 
insecten verdelging en knaagdierenbestrijding. 

Verder is deze eenheid erkend als farmaceutische groothandel voor Defensie en 
staat ze in voor de fabricatie en verdeling van typische operationele genees
middelen en sets. We rekenen dus op 5 EMI voor de bevoorrading van genees
kundige producten voor de medische keten en de steun aan de operaties. 

3 EMI

Deze Franstalige medische eenheid 
in MarcheenFamenne biedt steun 
aan de eveneens Franstalige gevechts-
eenheden van de Landcomponent.  
3 EMI staat militaire eenheden bij  
tijdens gevechtsoefeningen en  
trainingen met een team bestaande  
uit onder meer artsen, apothekers, 
tandartsen, verpleegkundigen,  
kinesitherapeuten, ambulanciers en 
zelfs veeartsen.

Ook territoriale steun wordt door hen 
verzekerd, met medische installaties  
in MarcheenFamenne, Amay,  
Elsenborn en Lagland voor de  
personeelsleden van Defensie.
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WERKEN
BIJ DE MEDISCHE 

COMPONENT

Werken bij de Medische Component – de kleinste component van  
Defensie – is kiezen voor een gevarieerde en boeiende job, zoveel is 
zeker. Kies jij voor een opleiding tot arts, verpleegkundige of dierenarts
assistent? Of wat dacht je van technicus voor medische apparatuur of  
een functie in de logistieke of medische bevoorrading? 

MEDISCH PERSONEEL

Het aanbod van het medisch ondersteu
nend personeel is erg gevarieerd, van 
verpleegkundigen en dierenarts 
assistenten tot brancardierchauffeurs 
en ambulanciers. Je neemt regelma
tig deel aan buitenlandse opdrachten 
en hebt dagelijks een rijk gevuld pro
gramma. Als medisch ondersteunend 
personeel kan je bovendien rekenen op 
stipte medische bevoorradingen, correcte 
planningen, hygiëne, voldoende mate
riaal dat technisch perfect in orde is én 
administratieve ondersteuning.

MEDISCH-TECHNISCH PERSONEEL

Ook het takenpakket van het  
medischtechnisch personeel is erg uit
gebreid. We zetten je als arts, tandarts, 
apotheker, dierenarts, chirurg, ortho
pedist of assistent in om je collega’s van 
de Marine, Lucht en Land component 
zo snel mogelijk een kwalitatieve  
medische behandeling te geven wanneer 
ze tijdens een opdracht gewond raken of 
ziek worden. 

Als medischtechnische medewerker on
derhoud je je dagelijkse competenties op 
de werkvloer in onze militaire kwartieren 
en in burgerziekenhuizen, apotheken 
en praktijken. Je ervaring in de typische 
aspecten van operationele en oorlogs
geneeskunde doe je op tijdens militaire 
operaties en specifieke opleidingen. 
Reken ook op regelmatige, kortstondige 
opdrachten in binnen én buitenland.
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Stel je kandidaat!

Kijk op www.mil.be/nl/vacature om je kandidaat te stellen voor een job bij de 
Medische Component of neem contact op met een informatiecentrum van 
Defensie in jouw provincie.

Word reservist!

Wie jonger is dan 50 jaar en al over een medisch diploma beschikt, kan 
trouwens ook als reservist bij ons terecht. Gedurende een aantal dagen 
of periodes per jaar (naar keuze) breng je zo wat avontuur in je leven en 
doorbreek je de dagelijkse routine op een aangename manier.

Als reservist werk je in je eigen expertise maar in nietalledaagse 
omstandigheden, met een ander team, in binnen of buitenland.  
Ga de uitdaging aan!

Ik studeerde in 2007 af als apotheker”, vertelt Delphine, “en nadien 
werkte ik 4 jaar als verantwoordelijke van een ‘officina’ van een  
privébedrijf. Gesterkt door mijn vorming en met wat initiële ervaring 
op zak, werd ik aangetrokken door het afwisselend beroep aan-
geboden door Defensie. 

In 2011 ging ik voor Defensie aan de slag. Na mijn inlijving in het leger  
volgde ik gedurende enkele maanden een militaire basisopleiding in  
Saffraanberg: vrij viriel maar zeker waardevol voor vastberaden 
vrouwen. 

Ik kwam terecht bij 5 EMI in Nijvel, als verantwoordelijke voor de  
medische bevoorrading. In 2013, na een interne selectie, kreeg ik de 
gelegenheid om een bijkomende Master te volgen in Val de Grâce in 
Parijs en me te specialiseren in het fascinerende domein CBRN, dat 
meer dan ooit actueel is. Om die reden werd ik overgeplaatst naar  
CCMed in het Militair Hospitaal en de Laboratoria van Defensie in 
Peutie. 

Ondertussen heb ik de gelegenheid gehad om deel te nemen aan 
meerdere oefenkampen en buitenlandse zendingen (Noorwegen, 
Libanon, USA, Italië, Turkije, Slovakije). Dit heeft me toegelaten 
mijn theoretische kennis om te zetten in de praktijk en in een globale 
omgeving, om me zo meer open te stellen voor de dagelijkse realiteit 
in de wereld. 

Elke dag bij Defensie is verschillend. Militaire Apotheker is een 
beroep dat toegankelijk is voor zowel vrouwen als mannen en erg 
divers is door de vele activiteiten en taken. Je onderhoudt de passie 
van je unieke beroep en het levert je voldoening op, want je stelt je 
universitaire vorming van hoog niveau ten dienste van de verdediging 
van het land.” 
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De Medische Component
Eversestraat 1 
1140 EVERE
België

E-mail composmeddelcom@mil.be
Tel. 0800/ 333 48 

www.mil.be/nl/medische-component

   facebook.com/MedicalComponentBe 
  twitter.com/MedicalCompoBe

CONTACT

CONTACT

Verantwoordelijke uitgever: Rudy Baert  DG Com – Blok 5
Kwartier Koningin Elisabeth  Eversestraat 1  1140 Evere

Contacteer  
de Medische Component

INFORMATIECENTRUM BRUSSEL
Koninklijke Militaire School
Kortenberglaan 125
1000 Brussel
cic.bxl@mil.be 
Tel. 02/441 44 52

INFORMATIECENTRUM ANTWERPEN
Kwartier Belgiëlei 
Belgiëlei 119
2018 Antwerpen
ic.antwerpen@mil.be
Tel. 02/443 09 16

INFORMATIECENTRUM HASSELT
Guffeslaan 24
3500 Hasselt
ic.hasselt@mil.be
Tel. 02/443 13 00

INFORMATIECENTRUM GENT
Leopoldskazerne
Gaspard De Craeyerstraat 2
9000 Gent
ic.gent@mil.be
Tel. 02/442 73 22 

INFORMATIECENTRUM BRUGGE
Marinekazerne - Blok Z
L. Debruynestraat 125
8310 Brugge StKruis
ic.brugge@mil.be
Tel. 02/441 30 25
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