
DATA INTEGRITEIT & 
QUALITY CULTURE

Trainingsdatum: 1 oktober 2019
Eéndaagse training over het implementeren en naleven van Data Integriteit en het belang van 

Quality Culture.

PCS oRGANISEERT DE TRAINING

Data Integriteit is wereldwijd een hot topic op dit moment. Inspecteurs verwachten een gedegen 

beleid te zien hoe met data om te gaan, zowel bij geschreven documenten als digitale systemen. 

Daarnaast wordt een grote verantwoordelijkheid gelegd bij de managers van de organisatie.  

Ook de kwaliteitscultuur is bepalend voor betrouwbare data. Daar waar open en eerlijk over fouten 

gesproken kan worden, zal data betrouwbaarder zijn en deviaties, afkeur en klachten afnemen. 

Onze experts laten in één dag zien wat de verwachtingen zijn en hoe de eisen rondom Data Inte-

griteit binnen de eigen organisatie te implementeren.

 

Dit met als doel: betrouwbare data en daarmee consistente, 

veilige en effectieve geneesmiddelen voor de patiënt.
Inschrijven?
Dat kan via de website 
www.pcs-nl.com of 
stuur een e-mail naar  
trainingen@pcs-nl.com

“Data Integriteit is wereldwijd een 
hot topic op dit moment.”



DoELGRoEP:

Deze training is bestemd voor medewerkers in de farmaceutische industrie 

zoals QA/QC Managers en -Officers, QP’s, Management, Productieleiding 

en ondersteunend personeel.

LEERDoELEN:

•  De verwachtingen bij Data Integriteit uitleggen 

• Data integriteit stap voor stap verhogen binnen de eigen organisatie

• De relatie tussen Quality Culture en Data Integriteit uitleggen en toepassen

RESULTATEN:

• Medewerkers zijn op de hoogte van de Data Integriteit verwachtingen vanuit de GMP

• Betrouwbare data & verhoogde GMP compliance

• Afname deviaties, afkeur en klachten

INHoUD:

3  Verschillende soorten data en de bijbehorende verwachtingen

3  Data Integriteit op papier en in computersystemen 

3  Systemische fouten leidend tot Data Integriteits-issues

3  De relatie tussen Data Integriteit en Quality Culture 

3  Hoe de Kwaliteitscultuur te verhogen

3   Persoonlijk plan voor de eigen organisatie hoe het niveau 

van Data Integriteit te verhogen

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

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

inschrijvingen en algemene voorwaarden.

DATA INTEGRITEIT & QUALITY CULTURE

e845,-
excl. btwTraining:  Data Integriteit & Quality Culture

Datum:  1 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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