PCS organiseert de training

Risico
Management
Trainingsdatum: 20 september 2018
Een 1 daagse training over Kwaliteits Risico Management in de farmaceutische industrie.

Het voorkomen van afwijkingen of onverwachte gebeurtenissen; door van tevoren na te denken
over wat mis zou kunnen gaan, neemt de betrouwbaarheid van het proces en beslissingen toe.
Vanuit de GMP/GDP regelgeving wordt verwacht dat de risico’s geanalyseerd en beheerst worden.
Elke industrie heeft een eigen benadering in Risico Management.
In de Farmaceutische industrie zijn de uitgangspunten:
3 	Gebaseerd op wetenschappelijke kennis en is gericht
op veiligheid van de PATIËNT.
3 	Het niveau van inzet, formaliteit en documentatie staat
in VERHOUDING met niveau van risico.

Inschrijven?

Met andere woorden; weinig werk voor kleine beslissingen
en meer werk voor grote beslissingen.

“Risico Management is niet ingewikkeld, maar kost
vooral tijd. De uitdaging is om de juiste aanpak te kiezen.”

Dat kan via de website
www.pcs-nl.com of
stuur een e-mail naar
trainingen@pcs-nl.com

Risico Management
Doelgroep:
Deze training is bestemd voor farmaceutische medewerkers die in aanraking komen
met Kwaliteits Risico Management. Ervaring met Risico Management is geen vereiste.
Leerdoelen:
Risico Management is niet ingewikkeld, maar kost vooral tijd. Het kan een uitdaging zijn
om te komen tot het juiste aanpak. Tijdens deze 1 daagse training leer je:
•	Risico management toepassen in de praktijk en wanneer welke methode te gebruiken.
•	De belangrijkste valkuilen van Risico Management en hoe deze te omzeilen.
•	Hoe een optimaal Risico Analyse Team samen te stellen, zodat alle benodigde disciplines
erbij betrokken zijn.
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Resultaten van Kwaliteits Risico Management zijn:
• Verkleinen van risico’s.
•	Tijd besparen door de juiste methode
te kiezen.
•	Voldoen aan verwachtingen vanuit
Training: 	Risico Management
wet en regelgeving.
Aan bod komen onder andere:
3 Het belang van Risico Management.
3 Teamsamenstelling.
3 	Verschillenden technieken:
Informele Risico Analyse, Risk Ranking,
FMEA, HACCP.
3 Alle methoden: oefenen in de praktijk.
3 Vertaalslag naar de eigen praktijk.
Raadpleeg onze website www.pcs-nl.com of mail
naar trainingen@pcs-nl.com voor meer informatie,
inschrijvingen en algemene voorwaarden.

Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

e845,ex btw

20 september 2018
09.00 - 17.30 uur
Hotel Mitland, Utrecht
e845,- ex btw

Inschrijven via trainingen@pcs-nl.com
schrijf je nu in!

Graag tot ziens op de training!
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