
G. Departement «     Gezondheid     »  

Dit nieuwe departement, dat  sinds de nieuwe gemeentelijke legislatuur op zichzelf staat, 
telt 7 diensten

Hun belangrijkste opdrachten zijn:

1) Administratief personeel  

• Missies: 
◦ optimalisatie van het onthaal in alle diensten van het Gezondheidscentrum;
◦ administratieve, financiële en logistieke opvolging van de diensten van het 

departement op een transversale manier;
◦ toezicht op subsidies en projecten, zichtbaarheid van de projecten. 

2) Schoolgezondheidsbevorderingsdienst   

• Missies:
◦ Het organiseren van medische onderzoeken voor alle Franstalige instellingen 

onder toezicht van de gemeente Anderlecht (lager, middelbaar en hoger 
onderwijs);

◦ Medische en vaccinatiemonitoring van leerlingen onder toezicht, en specifieke 
monitoring van bepaalde studenten (verwaarlozing, misbruik, enz.); uitvoering 
van de vaccinatieaanbevelingen

◦ Profylaxis en screening op overdraagbare ziekten;
◦ Deelname aan het noodgezondheidssysteem van de dienst;
◦ Bevordering van de gezondheidsbevordering en de bevordering van een 

gezonde schoolomgeving;
◦ Ontwikkeling van een gestandaardiseerde verzameling van 

gezondheidsgegevens.

3) Platform Info-Gezondheid  

• Missies:  
◦ Acties ontwikkelen in een logica van gezondheidsbevordering en deze richten 

op een communautaire aanpak van de gezondheidsbevordering;
◦ Verbeteren van de toegankelijkheid van informatie over de wereldwijde 

gezondheid voor iedereen;
◦ Verbetering van de levenskwaliteit van mensen op het hele Anderlechtse 

grondgebied door bijzondere aandacht te besteden aan de meest kwetsbare 
gemeenschappen.

4) Dienst Geestelijke Gezondheidszorg   (vzw + gemeentelijk personeel)

• Missies:
◦ Elke persoon uit de gemeente Anderlecht verwelkomen die met psychiatrische, 

psychologische, psychosociale en/of logopedische vragen en moeilijkheden 
geconfronteerd wordt.

5) Dienst hygiëne  



• Missies: 
◦ Beheer van klachten over onreinheid en onbewoonbaarheid op basis van de 

Brusselse Huisvestingscode;
◦ Onderzoek en bestrijding van verlaten gebouwen;
◦ Insectenverdeling in openbare instellingen;
◦ Bestrijding van ratten, duiven en ander ongedierte;
◦ Inspectie van bedrijven in de horeca en controle van levensmiddelen die in 

samenwerking met BRULABO in de winkels worden geplaatst;
◦ Sterilisatie van katten en verwijdering van dode dieren.

6) Dienst Dierenwelzijn  

• Missies: 
◦ Zorgen voor de administratieve werking van de premiebetalingen;
◦ Identificatie van honden en katten;
◦ Sterilisatie van zwerfkatten;
◦ Beheer van cheques voor de erelonen van dierenartsen;
◦ Organisatie van projecten en evenementen op het gebied van dierenwelzijn.

7) Lokaal Observatorium voor Huisvesting

• Samengesteld uit:
 
◦ 1 administratief medewerker

• Missies:
◦ Een volledige database opzetten van woningen in de gemeente die onbewoond,

ongezond of verwaarloosd zijn;
◦ In deze database de adressen van woningen centraliseren om zo veel mogelijk 

samen te werken met de andere gemeentediensten (Belastingen-Controle, 
Stedenbouwkundige Vergunningen, Hygiëne, SEH).


