PCS organiseert de training

GMP Basis Training
Trainingsdata: 15 maart en 13 november 2018
In 1 dag inzicht verkrijgen in de basis van de Good Manufacturing Practices (GMP) regelgeving.

Deze training biedt de grondbeginselen van GMP 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’ GMP.
In een aantal lezingen en workshops worden de belangrijkste aspecten van het produceren 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

GMP Basis Training
Doelgroep:
Voor een ieder die behoefte heeft aan een basisoverzicht van de belangrijkste aspecten
van GMP.
Leerdoelen:
•	Basisinzicht in de vereisten van GMP.
•	Vergroten van bewustzijn van de eigen rol in een GMP organisatie.
•	Het belang van kwaliteitssystemen en de opbouw ervan.
Resultaten van basis GMP kennis:
• Begrip van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een farmaceutisch producent.
• Bewustwording van het belang van GMP.
• Meer verbinding leggen tussen GMP en dagelijkse werkzaamheden.
Aan bod komen onder andere:
3 	Waarom GMP?
3 Huidige EU regels en praktische implicaties.
3 Farmaceutische keten.
3 Belangrijkste Kwaliteitssysteemelementen.
3 Documentatie en Data Integriteit.
3 Ontwerpen van formulieren.
3 GMP in de eigen praktijk.

e745,Deze 1 daagse training wordt 2 keer georganiseerd in 2018

ex btw

Training: 	GMP Basis Training
Data:
15 maart 2018
13 november 2018
Tijd:
09.00 - 17.30 uur
Locatie: 	Hotel Mitland, Utrecht
Kosten: e745,- ex btw
Inschrijven via trainingen@pcs-nl.com. schrijf je nu in!

Raadpleeg onze website www.pcs-nl.com of mail
naar trainingen@pcs-nl.com voor meer informatie,
inschrijvingen en algemene voorwaarden.

Graag tot ziens op de training!

Veluwemeer 112 | 3446 JD Woerden | The Netherlands | info@pcs-nl.com			

www.pcs-nl.com

