
Validatie 
Best Practices

trainingsdatum: 9 oktober 2019
eéndaagse training over valideren volgens de huidige inzichten: ontwerpfase, kwalificatiefase 

en continue verificatie.

Pcs organiseert de training

de traditionele manier van valideren, waarbij simpelweg 3 maal een protocol wordt uitgevoerd, ligt 

definitief achter ons. sinds het begin van deze eeuw zijn verschillende guidelines geïntroduceerd 

waarin de ontwikkel- en planningfase steeds belangrijker zijn geworden in de levenscyclus van 

een farmaceutisch product of gMP systeem (en tegenwoordig ook gdP). de nadruk ligt op; 

Quality by design, het opzetten van design of experiments, het uitvoeren van risico analyses 

en het opzetten van een efficiënt controle systeem. 

Organisaties ervaren vaak te laat dat hun validatie aanpak onvoldoende robuust is en ondervinden 

daardoor problemen, zoals bijvoorbeeld bij registratie of inspecties, maar ook omdat processen 

niet lopen zoals verwacht. Een gedegen planmatige aanpak van 

validatie is noodzakelijk om te voldoen aan de regelgeving,

maar ook om  financiële- en kwaliteitsrisico’s te voorkomen. 
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 betrokken 

zijn bij het ontwerpen, uitvoeren en meewerken aan validatie. Voor validatiemedewerkers, 

productiemedewerkers, QC, auditors, QA, QP’s en managers.

leerdoelen:

• Validaties systematisch conform de wetgeving opzetten en plannen

• Quality by design inzetten bij ontwikkeling van nieuwe processen

• Inzicht in wat het effect is van goed opstarten om later problemen te voorkomen 

inHoUd:

3  Doel van validatie

3  Wet- en regelgeving (o.a. Annex 15, ICH Q8, Q9, Q11, FDA)

3  Ontwerpen en uitvoeren van (proces)validatie

3  Kort: overige validaties, zoals schoonmaak en software

3  Quality by design

3  Risico analyses

3  Het opzetten van een efficiënt controlesysteem 

3  Data Integriteit als belangrijk onderdeel van validatie

3  Validatie Master Plan

3  Rapportage

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.

Validatie Best Practices

Tot ziens op de training!

e845,-
excl. btwTraining:  Validatie Best Practices

Datum:  9 oktober 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 
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