
ComputerSySteem- 
Validatie (CSV)

trainingsdatum: 2 oktober 2019
eéndaagse training om computersysteemvalidatie inzichtelijk te maken voor medewerkers in de 

farmaceutische industrie wie geen experts zijn in het valideren of onderhouden van computersystemen.

pCS organiSeert de training

Validatie van computersystemen binnen de farmaceutische industrie is een belangrijke activiteit. een goed 

ontworpen en gevalideerd systeem produceert de gewenste resultaten en zal dit ook blijven doen tot het systeem 

uit gebruik genomen wordt. de validatie wordt echter vaak beschouwd als een complex, abstract proces waar 

alleen absolute validatie-experts aan kunnen werken.

Het gevoel dat computersystemen en hun validatie een black-box zijn heeft tot gevolg dat er binnen bedrijven 

over het algemeen onvoldoende kennis is van computersystemen en hun (toekomstige) compliance status. 

Immers, validatie is slechts een van de vele activiteiten gerelateerd aan een computersysteem. Net als bij 

andere gekwalificeerde machines zullen onderhoud, het vervangen van onderdelen en het gebruik van de 

machine bepalen of deze in de nabije toekomst naar behoren blijven functioneren. 

Deze training biedt een overzicht van het computersysteemvalidatie

 proces en het in compliance houden vanuit een risico-gebaseerd 

perspectief. Deelnemers zullen naast de theoretische uitleg over het 

validatie proces ook praktische handvatten aangerijkt krijgen over de 

aanpak van validaties, het auditeren van toeleveranciers en het in 

compliance houden van computersystemen binnen de farmaceutische 

industrie.

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



doelgroep:

Deze training is bestemd voor (aankomende) validatie- of IT-medewerkers, 

proceseigenaren, QA officers en managers in de farmaceutische industrie. 

Deze training is niet bedoeld voor experts in computersysteemvalidatie.

leerdoelen:

•  De relevante validatie stappen benoemen en de toepassing hiervan op 

 een risico-gebaseerde manier uitvoeren 

• Een computersysteemvalidatie plan opstellen

•  Een risico assessment maken om te bepalen welke onderdelen van 

 een systeem gevalideerd moeten worden en welke niet

•  De rol van de toeleverancier inzichtelijk maken en hoe deze kan bijdragen 

 in de validatie- en daaropvolgende processen

•  De life-cycle van computersystemen toelichten en hoe de systemen gedurende 

 de verschillende fasen onderhouden moeten worden

inHoud:

3  GMP vereisten

3  Data integriteit

3  Risico-gebaseerd plannen en validatie

3   Het validatieproces 

3  Leveranciersverantwoordelijkheden

3  Interne audits en leverancierskwalificatie

3  Computersysteem life-cycle management

3  Mogelijke inspectiepijnpunten

3  Archivering

Raadpleeg onze website www.pcs-nl.com of mail

naar trainingen@pcs-nl.com voor meer informatie,

inschrijvingen en algemene voorwaarden.

ComputerSySteemValidatie (CSV)

e845,-
excl. btwTraining:  Computersysteemvalidatie (CSV)

Datum:  2 oktober 2019

Tijd:  09.00 – 17.30 uur

Locatie:  Hotel mitland, utrecht

Kosten: e845,- excl. btw

Vroegboekkorting is van toepassing bij tijdig inschrijven. 

SCHriJFt u ZiCH nu in! Via trainingen@pcs-nl.com of www.pcs-nl.com 

Tot ziens op de training!
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