
GMP 
IntroductIe

trainingsdatum: 12 november 2019
In één dag inzicht verkrijgen in de basis van Good Manufacturing Practices (GMP) regelgeving.

PcS orGanISeert de traInInG

deze training biedt de grondbeginselen voor medewerkers die starten met GMP werkzaamheden of 

op de achtergrond met GMP te maken hebben. 

Daarnaast zorgt deze dag voor een stevige fundering voor verdere GMP trainingen. We gaan in op 

het “wat” en “waarom” van GMP en waar deze farmaceutische regelgeving te vinden. In een aantal 

lezingen en workshops worden de belangrijkste aspecten van het produceren, analyseren, vrijgifte 

en opslag van geneesmiddelen onder GMP-condities behandeld. 

Gedurende deze dag is er voor deelnemers ruim de mogelijkheid om:

3  Individueel vragen te stellen

3  Te werken aan case studies 

3   Gezamenlijk te discussiëren over problematiek  

uit de dagelijkse praktijk.

“Deze dag zorgt voor een stevige 
fundering voor verdere GMP trainingen.”

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 iedereen die behoefte heeft aan een basisoverzicht van de 

belangrijkste aspecten van GMP, zoals medewerkers nieuw in een GMP-omgeving of op zoek 

zijn naar een compacte samenvatting.

leerdoelen:

• Vereisten aangeven voor werken in een GMP omgeving (basis)

•  De wet- en regelgeving zelf opzoeken

•  Verschillende GMP regels vertalen naar uw eigen praktijk

reSultaten:

• Begrip van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een farmaceutisch producent

• Bewustwording van het belang van GMP

• Basisinzicht in de vereisten van GMP

InHoud:

3   Waarom GMP?

3  Huidige EU regels en praktische implicaties

3  Farmaceutische keten

3  Belangrijkste Kwaliteitssysteemelementen (incl. change control en deviaties)

3  Documentatie en Data Integriteit

3  GMP in de eigen praktijk

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

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

inschrijvingen en algemene voorwaarden.

GMP IntroductIe

e745,-
excl. btwTraining:    GMP Introductie

Data:  12 november 2019

Tijd:  09.00 - 17.30 uur

Locatie:  Hotel Mitland, utrecht

Kosten: e745,- 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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