PCS organiseert de training

Goede Distributie
Praktijken (GDP)
Trainingsdatum: 21 t/m 22 november 2018
Een 2-daagse training over ontwikkelingen, implicaties en de praktische toepassing van
de GDP richtlijnen.

Het huidige distributienetwerk vertoont een sterk toegenomen complexiteit:
• Globalisering van de supply chain
• Virtuele groothandelaren
• Uitbesteding van distributie en transport van geneesmiddelen
• Activiteiten van tussenhandelaren
De kijk op kwaliteitsmanagement is door de jaren heen veranderd,
en de GDP is reeds sinds 2013 ingrijpend gewijzigd.

“De kijk op kwaliteitsmanagement
is door de jaren heen veranderd...”
In deze training wordt u geïnformeerd over de huidig
geldende GDP-regels. Vanuit de visie van de industrie
en de overheid worden de ervaringen en uitdagingen
met u gedeeld. De training biedt tevens een praktische
uitleg voor de implementatie van GDP.

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

Goede Distributie
Praktijken (GDP)
Doelgroep:
Voor medewerkers, management en leidinggevenden die direct of indirect te maken hebben
met de opslag, distributie en transport van geneesmiddelen.
Leerdoelen:
• GDP wetging kunnen implementeren in uw organisatie, inclusief Data integriteit
en Good Documentation Practices.
• Hoe risico management toe te passen.
• Verantwoordelijkheden van de Responsible Person.
Resultaten van GDP training:
• GMP is eenvoudiger te interpreteren en vertalen naar de praktijk.
• Inzicht in ’“gaps” binnen de eigen organisatie.
• Bewustwording van het belang van GMP in de dagelijkse werkzaamheden.
Aan bod komen onder andere:
3 Verantwoordelijkheden van de Responsible Person
3 Recente GDP inspectie-ervaringen
3 GDP wet-en regelgeving voor eindproducten en actieve grondstoffen (API)
3 GDP in de logistieke praktijk
3 Retouren & recalls
3 Risico Management
3 Documentatie-eisen
3 Kwaliteitssystemen

e1.485,Training:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

ex btw

	Goede Distributie Praktijken (GDP)
21 t/m 22 november 2018
09.00 - 17.30 uur
Hotel Mitland, Utrecht
e1.485,- 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.

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

Graag tot ziens op de training!
  www.pcs-nl.com

