
GMP UPdate 2019 

SeMINaR

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

eéndaags seminar over de wijzigingen in Good Manufacturing Practices in 2019 

of die in de nabije toekomst worden verwacht. 

Graag nodigen we u uit voor het 14de GMP Update seminar door Pharmaceutical Consultancy Services. 

Deze drukbezochte, jaarlijkse bijeenkomst biedt u de kans om standpunten over opkomende GMP-trends 

en -kwesties te bespreken en uit te wisselen. Tevens bieden we een compleet overzicht van de wijzigingen 

in de wet- en regelgeving van het afgelopen jaar, waardoor het eenvoudig is om na te gaan welke 

wijzigingen relevant zijn voor uw functie. We heten u van harte welkom op deze dag!

GMP Update Seminar 2019 wordt gehouden in Mitland Hotel te Utrecht, op dinsdag 10 december 2019. 

Van 09.00 tot 17.30 zullen lezingen door verschillende experts binnen de industrie worden verzorgd met 

een netwerkborrel na afloop van het seminar. 

Naar verwachting zullen dit jaar wederom een aantal GMP-ontwikkelingen plaatsvinden. 

Op het moment van schrijven wordt verwacht dat het seminar in december het volgende zal bevatten:

•  Revisies van de EU Guide

• Brexit 

• Serialisatie

• FDA Updates

• WHO Guidelines en ontwikkelingen

• Review van de European & United States Pharmacopeia

• ICH en PIC/S Updates

• Lezing door een GMP-inspecteur (IGJ)

Naar verwachting zal het programma medio 2019 op 

onze website www.pcs-nl.com geplaatst worden.



dOelGROeP:

Dit seminar is bestemd voor medewerkers binnen de farmaceutische industrie geïnteresseerd 

in de huidige GMP-ontwikkelingen. Lezingen kunnen zowel in het Engels als Nederlands 

worden gegeven.

BeVeStIGde SPRekeRS:

•  Ing. Jaap koster, director PCS

Heeft meer dan 32 jaar ervaring in de bio(farmaceutische) industrie. Heeft gewerkt als 

projectmanager en consultant, daarnaast leidde hij verschillende internationale GMP-

implementatie- en herstelprojecten bij grote multinationals. 

• karen Zimmermann, Msc., training director

Heeft gewerkt in verschillende management kwaliteitsposities voor Biotech- en farmaceu-

tische bedrijven. Ze is ervan overtuigd dat kwaliteit afhangt van kennis, verantwoordelijk-

heid en samenwerking. De expertise van Karen is gericht op GMP, GDP, training, Quality 

Culture en de ontwikkeling van leiderschap & samenwerking. 

• Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg. 

Een GMP inspecteur zal de recente ervaringen vanuit IGJ delen met de deelnemers.

Meer sprekers worden in de loop van het jaar bevestigd. 

Houdt u onze website www.pcs-nl.com in de gaten voor de laatste updates.

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

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

inschrijvingen en algemene voorwaarden.

GMP UPdate SeMINaR 2019

e810,- 
excl. btwRegistratie informatie

De kosten van dit seminar bedragen e810,- excl. btw. 

Registreren kan op onze website www.pcs-nl.com of 

via trainingen@pcs-nl.com. 

Er zijn vroegboek- en groepskortingen van toepassing.

Tot ziens op het Seminar!
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