
Goede distributie 
Praktijken (GdP)

Live cursusdata: 22 mei of 19 november 2019
Vernieuwde blended cursus van 1,5 dag over de GdP-richtlijnen en Falsified 

Medicines voor humane geneesmiddelen en grondstoffen.

bescherming van de patiënt is de voornaamste taak van groothandelaren. 

Door het volgen van de GDP regelgeving blijft de kwaliteit en integriteit van geneesmiddelen 

in stand en wordt voorkomen dat vervalste geneesmiddelen in de legale keten belanden.

Het huidige distributienetwerk van geneesmiddelen vertoont een sterk toegenomen complexiteit:

• Globalisering van de supply-chain

• Vele spelers betrokken

• Uitbesteding van distributie- en transport 

• Activiteiten van tussenhandelaren

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

Deze cursus is bestemd voor de (toekomstige) Responsible Person of Designated Person, Logistiek 

manager (supervisor), Qualified Person, QA Officer en QA Manager. Ook medewerkers die direct of 

indirect te maken hebben met de opslag, distributie en transport van geneesmiddelen zullen deze 

training als zinvol ervaren. HBO/WO niveau.

LeerdoeLen:

• GDP wet- en regelgeving uitleggen, implementeren en borgen in de eigen organisatie

•  De basiskwaliteitssystemen toepassen op GDP-gerelateerde onderwerpen

•  De verantwoordelijkheden van de RP/DP conform de regelgeving uitvoeren

resuLtaten:

• GDP interpreteren en vertalen naar de praktijk

• Inzicht in “gaps” binnen de eigen organisatie

• GDP kennis zoals vereist voor de Responsible Person

inHoud:

3  Recente GDP inspectie-ervaringen

3   Wet- en regelgeving GDP voor eind- producten (2013/C 343/01) 

 en actieve grondstoffen (API) (2015/C 95/01) en Falsified Medicines Directive

3  Verantwoordelijkheden van de RP (eindproducten) en DP (API)

3  Supply Chain

3   Toepassing kwaliteitssystemen (incl. Change Control, 

 Deviatie Management, CAPA, Risicomanagement, 

 Quality Management Review)

3  Documentatie-eisen

3  Klachten, retouren & recalls

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

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

inschrijvingen en algemene voorwaarden.

Goede distributie Praktijken (GdP)

Tot ziens op de training!

Cursus:    Goede distributie Praktijken (GdP)

Data:  22 mei of 19 november 2019

Tijd:  09.00 - 17.30 uur

Taal:  online: engels, Live-dag: nederlands

Locatie:  Hotel Mitland, utrecht

Kosten: e995,- excl. btw

Vroegboekkorting is van toepassing bij tijdig inschrijven. 

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

e995,-
excl. btw
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