
Deviatie- en 
CaPa ManageMent

trainingsdatum: 7 mei 2019
eéndaagse training over Deviatiemanagement, inclusief Root-cause analyse, impactbepaling 

en Corrigerende en Preventieve maatregelen (CaPa’s).

PCS oRganiSeeRt De tRaining

ondanks alle voorbereidingen, ontstaan er soms toch onvoorziene problemen. in de farmaceutische 

industrie wordt verwacht dat u onderzoekt waarom het fouten gebeuren en hoe deze in de toekomst 

voorkomen kunnen worden.  

Goed onderzoek is niet eenvoudig. Vaak is een root-cause analyse tijdrovend en is het een 

uitdaging om tot de echte root-cause te komen. Veel voorkomende uitdagingen hierbij zijn; 

wat zijn goede correctieve en preventieve acties? Hoe zorg ik ervoor dat niets over het hoofd 

gezien wordt? En hoe bewaak ik tijdslijnen? Deviatiemanagement draagt bij aan verbetering 

van de kwaliteit, maar zorgt bij veel bedrijven voor onnodig tijdsverlies en frustratie. 

Dat hoeft niet zo te zijn! 

In deze training leert u wat de verwachtingen zijn vanuit de GMP/

GDP omtrent deviaties en CAPA management. 

een praktische training waarin voorbeelden en tools meegegeven 

worden om zelf in de praktijk uit te voeren.

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 medewerkers in de farmaceutische industrie, betrokken 

bij het opstellen en beheer van Deviaties en CAPA’s, zoals: QA Managers, QP, RP, QA 

Officers, Afdelingshoofden, Supervisors en hiervoor aangewezen medewerkers. 

leeRDoelen:

•  Effectief Deviatie- en CAPA management toepassen en documenteren

•  Impactbeoordelingen (Impact Assessments) uitvoeren

• Root-cause onderzoeken om tot de juiste correctieve en preventieve acties te komen

•  De eigen organisatie trainen met de meegegeven middelen, zodat de kwaliteit van 

het deviatie-onderzoek organisatiebreed verhoogd wordt

ReSUltaten:

•  Effectieve inzet van resources en minder frustratie

•  Deviaties worden echt opgelost door goed onderzoek 

 en inzetten van de juiste CAPA’s 

• Verhoogde compliance levels

inhoUD:

3  Proces van Deviatie Management 

3  Impact bepaling 

 (impact assessment)

3  Uitvoeren van 

 Rootcause investigation

3  CAPA-proces

3   Opstellen van Correctieve 

 en Preventieve acties (CAPA)

3  Voorbeeldprocedures en 

 -formulieren

3  Bewaken van tijdslijnen

3  Trainen van de eigen organisatie

3  Workshops – leren door doen

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

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

inschrijvingen en algemene voorwaarden.

Deviatie- en CaPa ManageMent

Tot ziens op de training!

Training:    Deviatie- en CaPa Management 

Data:  7 mei 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 

e845,-
excl. btw
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