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eéndaagse training over de review en verbetering van batchdocumentatie.

PcS oRganiSeeRt de tRaining

Batchdocumentatie is een essentieel onderdeel bij het produceren en vrijgeven van 

geneesmiddelen. 

Het reviewen van batch documentatie verloopt niet altijd even soepel. De hoeveelheid gevonden 

fouten, onduidelijkheden en discussies kunnen het moment van vrijgifte steeds verder doen op-

schuiven. Het is dan ook van belang om duidelijke afspraken te maken om review en vrijgifte ef-

fectief en efficiënt te laten verlopen.

PCS heeft een ééndaagse training ontwikkeld die het proces van batch documentatie en de review 

van batchdocumentatie behandelt. 

“De kwaliteit van de batch- 
documentatie bepaalt de 
succes van het vrijgifteproces.”

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 die 

verantwoordelijk zijn voor het reviewen van bijvoorbeeld batchrecords, analytische 

resultaten en validaties. Denk hierbij aan medewerkers op de afdelingen: QA, QC, 

productie, registratie en validatie. Ook is deze training geschikt voor mensen die een 

goed en efficiënt review proces op willen opzetten.

leeRdoelen:

• GMP documentatie-eisen toepassen in de praktijk 

• Op een positieve manier met mensen samenwerken

• Het niveau van de ingevulde batchdocumentatie stap voor stap verhogen

ReSultaten:

• Fouten worden voorkomen door 

 focussen van aandacht

• Vlot verlopend review proces

• Verbeterde kwaliteit van de batchrecords

inhoud:

3  De competenties van een batch reviewer

3  Documentatie eisen

3  Het review proces

3  Waarneming

3  Leren van gemaakte fouten

3  Positieve communicatie

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

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

inschrijvingen en algemene voorwaarden.
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Tot ziens op de training!
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e845,-
excl. btw

Training:    Review van 

 Batchdocumentatie

Datum:  9 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 

VERBETERINGreviewingEVALUATIE
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