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Voor u ligt de Training Catalogus van het jaar 2021.
Met veel zorg is er dit jaar weer gewerkt aan de totstandkoming van deze nieuwe editie. Ditmaal hebben wij
weer naar onze trainees geluisterd en zijn wij continue in ontwikkeling om onze trainees nog beter te voorzien
van wat zij op de huidige markt als missend ervaren. Gemakkelijk is het niet altijd want iedereen heeft zo zijn
eigen wensen, dilemma’s en of keuze die men eerst dient te maken om te weten welke kant men daadwerkelijk
op wilt gaan. Vele kampten met het probleem dat ze geen eerdere ervaring hebben kunnen opdoen binnen

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

VOORWOORD

ONZE TRAININGEN

OVER ONS

5

• Quality Management System (QMS)

verleden tijd. Door de combinatie van theorie en praktijk kunt u nu op een educatieve wijze het vak leren om

• Pharmaceutical Solutions BV

5

• Good Distribution Practice (GDP)

11

in aanmerking te komen voor een kwaliteitsfunctie.

• Missie

5

• Good Manufacturing Practice (GMP)

12

ONS TEAM

6

• Kwalificatie en Validatie

13

MASTERCLASS QA

7

• Good Clinical Practice (GCP) - NIEUW

14

de farmaceutische industrie ambiëren. Wij geloven echt in kracht, succes en vertrouwen van partnership. Wij

• Totstandkoming

7

• Deviaties

16

investeren in een duurzame en langdurige samenwerking met kandidaten en opdrachtgevers om daarmee

• Het programma

7

• Root Cause Analysis

18

• Trainingsmateriaal

7

• Correctieve en Preventieve Actie

19

• Eindtoets

7

• Change Control

20

maar ook zakelijke relaties hebben hier behoefte aan. Wij begrijpen beide partijen en daarom lukt het ons om

• Kosten

7

• Lean

21

daad bij woord te voegen.

• Locatie

7

• Auditing en Inspectie

22

• Rapporteren en Documenteren

23

• Aanmelden voor de trainingen

24

Quality Assurance. Door een van de geaccrediteerde modules van Pharmaceutical Solutions BV te volgen is dat

Training volgen bij Pharmaceutical Solutions BV is dus niet zomaar een cursus, omdat de programma’s zo zijn
samengesteld dat ze geschikt zijn voor verschillende doelgroepen, met name voor hen die een functie binnen

ieders kansen te vergroten en de kwaliteit hoog in het vaandel te houden. Wij vinden het belangrijk om als
kwaliteitsprofessional onze kennis over te dragen. Alleen door te delen creëren we kwaliteitsbesef en borgen
we samen de kwaliteit van ons handelen. Niet alleen trainees wensen de juist handvatten uitgereikt te krijgen

“Dat wat er niet is, moet je zelf creëren. Daarom werkt onze trainingsformule”- aldus Kautar el Abbadi - Managing
Director Pharmaceutical Solutions BV.
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Het belangrijkste is dat alles natuurlijk niet vanzelf komt en u altijd zelf ook een groot aandeel in succes hebt.
Gelukkig kunnen wij naar de afgelopen vier jaar terugkijken op mooie succesverhalen van onze trainees en dat
doet ons als PS-team enorm goed!
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Over ons
Pharmaceutical Solutions BV is opgericht in 2016 en is momenteel gevestigd aan de Emmy van Leersumhof 3,

Hoofdstuk 1

3059 LT in Rotterdam - Nesselande.
Pharmaceutical Solutions BV ontwikkelt en verzorgt trainingen op het gebied van kwaliteitszorg en (c)GxP (her)
trainngen op maat, in het bijzonder : Goede Distributie Praktijken (GDP), Goede Manier van Produceren (GMP)
en vanaf januari’21 Goede Klinische Praktijken (GCP). Om kwaliteit hoog is het vandeel te houden staat theorie
in combinatie met praktijkgerichtheid voorop. Wij onderwijzen vanuit ruime praktijkervaring en brengen dat op
vernieuwende manier over. Iedere training is met aandacht ontwikkeld en steeds geactualiseerd op basis van de
laatste regelgeving en trends.
Onze trainers zijn allen bevoegd voor het geven van cursussen en hebben de titel “Qualified Trainer” of “Master
of Education”. Daarnaast zijn wij de enige organisatie binnen Nederland die een uniek trainingsprogramma heeft
ontwikkeld om een brug te slaan naar de farmaceutische tak “Quality Assurance” en bijvoorbeeld “Clinical Research
Associate”.

ALGEMENE INFORMATIE

Missie
Onze missie is om onze kennis en kunde te delen met de trainees die de ambitie hebben om een kwaliteitsfunctie te bekleden zodat zij na het volgen van onze training(en) direct inzetbaar zijn op diverse kwaliteitsfuncties.
Met elkaar en voor mekaar, daar geloven wij in!

Training catalogus 2021

5

Ons Team

Masterclass QA

Kautar el Abbadi

Qualified Trainer GDP en GMP
Naast haar passie om zelf in het veld operationeel kwaliteitswerk te
verrichten staat zij ook graag voor de klas om haar expertise en ervaringen
te delen. Als hoofdtrainer met ruim 12 jaar werkervaring leert zij u graag de
kneepjes van het vak om zelf een succesvolle QA-medewerker te worden.

Dr. Ad van Dooren M. Ed.
Trainer GCP

Ad heeft meer dan 40 jaar ervaring binnen de farmaceutische industrie en
als docent en lector aan de Hogeschool Utrecht. Hij heeft een uitgebreide
kennis over GCP en klinisch onderzoek. Daarbij is zijn enthousiasme zeer
aanstekelijk.

Totstandkoming:
De Masterclass QA is tot stand gekomen naar aanleiding van vele vragen omtrent QAgerelateerde zaken. De een was benieuwd naar hoe men kon toewerken naar een passende/
interessante QA-functie en een ander zocht de juiste handvatten om zich een weg te banen
naar het ‘QA-wereldje’ als starter of young professional. Zeker dit laatste bleek in de praktijk
niet vanzelfsprekend.
In 2014 is door Pharmaceutical Solutions BV onderzoek verricht naar de toegankelijkheid tot
een QA-positie in de farmaceutische sector vanuit een paramedische studie. De conclusie
uit dit onderzoek is dat (in het bijzonder) de young professionals het lastig vinden om een
passende functie te vinden. De combinatie van de interesse in een QA-functie en de behoefte die ontstaan is om de young professional te helpen de arbeidsmarkt goed op te gaan
heeft ertoe geleid dat Pharmaceutical Solutions BV de Masterclass QA heeft ontwikkeld om
missende elementen op te vullen binnen de kwaliteitssector.
Het programma:
Het hoofdprogramma bestaat uit een tweemaal 4-daagse training waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen de basis (deel 1) en de verdiepingsslag (deel 2). Zowel in deel 1 en 2 wordt
de educatie naast theorie afgewisseld met interactieve informatieoverdracht, casusopdrachten (praktijk) en informatie/presentaties van professionals uit het werkveld. Gedurende de
klassikale sessies zal niet afgeweken worden van het programma. Wanneer men behoefte
heeft om enkel getraind te zijn in specifieke module dan is dit mogelijk en zal uw verzoek
behandeld worden als training op maat. Samen kijken we dan wat de beste route is en wanneer we kunnen starten met het door u gewenst traject. Naast de klassikale trainingen zijn de
Masterclass QA programma en de overige kwaliteitstrainingen ook beschikbaar als e-learning.
Het is mogelijk om het programma volledig te volgen, ook is het mogelijk om losse modulen te
volgen. De e-learning is opgezet in heldere taal en prikkelt u tot actief leren met interactieve
vragen en uitgebreide feedback. Foto’s, illustratie, animaties en filmpjes over het onderwerp
brengen de leerstof tot leven. Kortom: inspirerend materiaal waarmee u zelfstandig en in eigen
tempo kunt doorwerken. De e-learning is beschikbaar in het Nederlands en Engels.
Sinds 04 april 2017 is de Masterclass QA programma officieel geaccrediteerd door het
Centrum voor Certificatie (CvC). Bij positieve afronding van de eindtoets staat deze scholingsactiviteit gelijk aan 7 studiepunten. Het accreditatiereglement is van toepassing op de
Masterclass QA en deze staat ingeschreven onder accreditatienummer 214.

Chanika Manrai

Business Manager Training & Development
Voordat Chanika bij Pharmaceutical Solutions BV kwam werken voltooide
zij haar Bachelor Farmakunde aan de Hogeschool Utrecht. Nu is zij ruim één
jaar onze Business Manager voor de divisie Training & Development. Zij is
het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met klassikale en online
trainingen, bedrijfsevenementen, trainingsinnovatie en aanmeldingen.

Het trainingsmateriaal:
De cursist ontvangt op de eerste trainingsdag het trainingsmateriaal. Het trainingsmateriaal
bestaat uit een theorieboek met daarin verschillende praktijk opdrachten.
De eindtoets:
De eindtoets van de klassikale Masterclass QA wordt op de laatste dag van de cursus van
deel 1 afgenomen.
De kosten:
De kosten voor het bijwonen van Masterclass QA deel 1 of deel 2 zijn € 1.295.00,- excl. btw
per persoon
De kosten voor het bijwonen van beide (deel 1 en 2) zijn € 2.095.00,- excl. btw per persoon.
De locatie:
Alle klassikale trainingen worden verzorgd op onze locatie in Rotterdam - Nesselande.
Pharmaceutical Solutions BV beschikt over een ruime trainingszaal die geschikt is voor 15 tot
20 cursisten. Voor training op maat en op uw locatie, zie hoofdstuk ‘In-company’ trainingen.
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Quality Management System (QMS)

Hoofdstuk 2

ONZE TRAININGEN

Omschrijving:
Kwaliteitsbeheer binnen de farmaceutische industrie is een complex geheel. Een solide kwaliteitssystemen is
essentieel voor compliance en documentatiebeheer, maar is niet voldoende. Er bestaan veel digitale kwaliteitssystemen welke de mogelijkheid bieden aan de farmaceutische industrie om de eigen software uit te breiden
met (eigen ontwikkelde) modules, zoals risicomanagement, kwaliteitscontroles, auditmodules, incidentmeldingen en trainingsmanagement.
Pharmaceutical Solutions BV heeft een module ontwikkeld waarin het effectief en efficiënt gebruik van een
digitaal kwaliteitssysteem genaamd: TrackWise, uitgebreid behandeld worden.

“Het trainingsprogramma
waar theorie en praktijk
echt samen komen!”

Doel:
Het doel van deze module is het inzichtelijk krijgen van het gebruik van kwaliteitssystemen binnen de
farmaceutische industrie.
Onderwerpen:
1. TrackWise Enterprise Quality Management Software (EQMS);
2. TrackWise Quality View;
3. Mogelijkheden van TrackWise;
4. Interface;
5. TrackWise versus Quality Assurance.
Voor wie
Deze training is bestemd voor medewerkers in de farmaceutische industrie die betrokken zijn bij het
kwaliteitsbeheer en/of gebruiker zijn van het kwaliteitssysteem TrackWise, zoals: productiemedewerkers, QC,
QA officers, QA managers en kwaliteitsmedewerkers.
Kosten
De kosten voor het bijwonen van de module QMS zijn € 175.00,- excl. btw per persoon
Tijdsduur
De module Quality Management System duurt twee uur.
Leerdoelen:
- Het kwaliteitsbeheer vertalen naar de eigen organisatie;
- Het gebruik van kwaliteitssysteem;
- De kwaliteit van de eigen organisatie waarborgen.
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Good Distribution Practice (GDP)
Omschrijving
Als groothandel en/of fabrikant van geneesmiddelen moet
de organisatie voldoen aan GDP-richtsnoeren. De GDPrichtsnoeren is een Europese norm die eisen stelt aan de logistiek
van geneesmiddelen en die garandeert dat geneesmiddelen
van goede kwaliteit zijn. Een belangrijke eis die gesteld wordt
in de richtsnoer is dat alle medewerkers die werkzaam zijn bij
de logistiek van geneesmiddelen zich bewust moeten zijn
van de invloed die logistieke processen op de kwaliteit van
geneesmiddelen kunnen hebben. Pharmaceutical Solutions
BV heeft een module ontwikkeld waarin de GDP-richtsnoeren
uitgebreid worden behandeld.
Doel:
De trainee kan door middel van deze module de theorie rondom GDP, de toepassing van de regelgeving in de
praktijk, de risico’s en bijbehorende maatregelen binnen het logistieke proces, het belang van traceerbaarheid van
farmaceutische producten, aandachtpunten bij het opslaan, verpakken, etikketeren en transporten, toepassen
binnen de eigen organisatie.
Onderwerpen:
1. GDP-richtsnoeren;

7. Klachten;

2. Kwaliteitsmanagement;

8. Retourgoederen;

3. Personeel;

9. Recall;

4. Gebouwen en apparatuur;

10. Uitbesteden;

5. Documentatie;

11. Zelfinspectie;

6. Operationele activiteiten;

12. Transport - Supply Chain.

Voor wie:
De training is bestemd voor medewerkers in de farmaceutische industrie die betrokken zijn bij transport en
distributie van geneesmiddelen zoals: Qualified Persons, (toekomstige) Responsible Persons, logistiek managers
(supervisors), QA officiers en QA managers. Ook medewerkers die direct of indirect te maken hebben met de
opslag, distributie en transport zullen deze training als zinvol ervaren.
Kosten:
De kosten voor het bijwonen van de module GDP (3-uur) zijn € 250.00,- excl btw per persoon.
De kosten voor het bijwonen van de module GDP (1-daags) zijn € 490.00,- excl btw per persoon.
Tijdsduur:
De module GDP kan als module gevolgd worden van drie uur of als 1-daagse training van 09:00 - 16:00 uur.
Leerdoelen:
- GDP wet- en regelgeving implementeren en borgen in de eigen organisatie;
- Basiskwaliteitssystemen toepassen op GDP-gerelateerde onderwerpen.

Training catalogus 2021
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Good Manufacturing Practice (GMP)

Kwalificatie en validatie

Omschrijving
De kwaliteit van een geneesmiddel kan niet worden bepaald door enkel

Omschrijving:
De traditionele manier van valideren, waarbij simpelweg driemaal een protocol wordt uitgevoerd, ligt definitief
achter ons. Sinds het begin van deze eeuw zijn verschillende guidelines geïntroduceerd waarin de ontwikkel- en
planningsfase steeds belangrijker zijn geworden in de levencyclus van een farmaceutisch product of GMP systeem
(en tegenwoordig ook GDP). De nadruk ligt nu op Quality by Design, het opzetten van Design of experiments, het
uitvoeren van risico analyse en het opzetten van een efficiënt controle systeem.

na de productie te testen. Een geneesmiddel is alleen van goede kwaliteit
als elke stap van het proces wordt uitgevoerd volgens vastgestelde regels,
oftewel de GMP-regels. De medewerkers die direct of indirect betrokken
zijn bij de productie van geneesmiddelen moeten zich daarom bewust
zijn van de risico’s bij de productie en het belang van de GMP-regels. Een
goede solide GMP-training is de basisvoorwaarde voor het werken binnen
de productie van geneesmiddelen. Daarom heeft Pharmaceutical Solution
BV een module ontwikkeld waarin de basiskennis van GMP-regelgeving,
EU GMP-richtsnoeren en de wet- en regelgeving uitgebreid worden
behandeld.
Doel:

Organisatie ervaren vaak te laat dat hun validatie aanpak onvoldoende robuust is en ondervinden daardoor
problemen, zoals bij registratie of inspectie, of processen die niet lopen zoals verwacht. Dit resulteert wederom in
afwijkingen. Pharmaceutical Solutions BV heeft een module ontwikkeld waarin de nieuwe visie op valideren en de
onderliggende kwaliteits-’eablers’ uitgebreid worden behandeld.
Doel:
Een gedegen planmatig aanpak van validatie is noodzakelijk om te voldoen aan de regelgeving, maar ook om
zowel financiële risicp’s als kwaliteitsrisico’s te voorkomen. De implementatie van de onderliggende systemen
wordt tevens behandeld, zoals Data Integriteit, Goede Documentatie Praktijken en Risico Management, die zeer
belangrijk componenten zijn voor het goed ontwerpen van validaties.
Onderwerpen:

Het doel van deze module is om de kwaliteit van de productieorganistatie te kunnen waarborgen. Indien op be-

1. Doel van kwalificatie en validatie

paald gronden van GMP-richlijnen wordt afgeweken, moet worden aangetoond dat hetzelfde kwaliteitsniveau

2. Definities van kwalificatie en validatie;

gegarandeerd blijft.

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

Daarnaast is het doel om kennis op te doen en bewustheid te creëren op het gebied van basis GMP-regels en

4. Ontwerpen en uitvoeren van (process) validatie;

specifieke GMP-regels voor productie en kwaliteitscontrole omtrent geneesmiddelen voor humaan en veterinair

5. V-model;

gebruik.

6. Quality by Design;
7. Risico Analyse;

Onderwerpen:

8. Het opzetten van een efficiënt controlsysteem;

1. GMP-regels voor productie en kwaliteitscontrole van geneesmiddelen voor humaan en veterinair gebruik;

9. Data Integriteit als belangrijk onderdeel van validatie;

2. Wet - en regelgeving (o.a. annex 1, annex 13, annex 15 en annex 16);

10. Validatie Master Plan;

3. EU GMP-richtsnoeren;

11. Rapportage;

4. Kwaliteitssysteem;
5. Documentatie;
6. Klachten en recall.
Voor wie:
Deze training is bestemd voor allen die betrokken zijn bij het produceren van geneesmiddelen zoals: (toekomstige)
Responsible Persons, productie managers (supervisors), Qualified Persons, QA officiers en QA managers. Ook
medewerkers die direct of indirect te maken hebben met productie zullen deze training ook als zinvol ervaren.
Kosten:
De kosten voor het bijwonen van de module GMP (3-uur) zijn € 250.00,- excl. btw per persoon.
De kosten voor het bijwonen van de module GMP (1-daags) zijn € 490.00,- excl. btw per persoon.
Tijdsduur:
De module GMP kan gevolg worden als module van 3 uur of 1-daagse training van 09:00 - 16:00 uur.
Leerdoelen:
- Vereisten aangeven voor werken in een GMP omgeving (basis);
- De wet - en regelgeving zelf opzoeken;
- Verschillende GMP-regels vertalen naar uw eigen praktijk.
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Voor wie:

12. Praktijkopdracht - leren door te doen!

Deze training is bestemd voor medewerkers in de farmaceutische industrie die betrokken zijn bij het
ontwerpen, uitvoeren en meewerken aan validatie zoals: validatiemedewerkers, productiemedewerkers, QC,
medewerkers, auditors, QA officiers, QP’s en kwaliteitsmanagers.
Kosten:
De kosten voor het bijwonen van de module Kwalificatie en Validatie (3 uur) zijn € 270.00,- excl. btw per
persoon.
De kosten voor het bijwonen van de module Kwalificatie en Validatie (1-daags) zijn € 520.00,- excl btw per
persoon.
Tijdsduur:
De module Kwalificatie en Validatie kan gevold worden als 1-daagse programma van 09:00 - 16:00 uur of in
een korte versie van drie uur.
Leerdoelen:
- Validatie systematisch opzetten en plannen conform de wetgeving;
- Quality by Design inzetten bij de ontwikkeling van nieuwe processen;
- Inzicht verkrijgen in wat het effect is van goed opstarten van processen en later probleem te voorkomen.
Training catalogus 2021
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Good Clinical Practice (GCP)
Omschrijving:
Vanaf januari 2020 start de nieuwe training van Pharmacuetical Solutions BV. Deze training biedt
geavanceerde kennis van Good Clinical Practice (GCP) en de regels en voorschriften voor klinische
onderzoek. Maar ook wordt kennis opgedaan over praktische vaardigheden in het monitoren van klinische proeven. Nadat u deze cursus heeft afgerond, heeft u een uitstekende basis voor een startfunctie
binnen klinisch onderzoek, bijvoorbeeld als Clinical Trials Assistant (CTA) of als Clinical Research Associate (CRA).
Tijdens de eerste week zal de nadruk liggen op de noodzakelijke theoretische basis, de principes van GCP
en alle respecten van klinische monitoring. Ook rollenspellen en diverse opdrachten maken deel uit het van
programma. In de tweede week ligt de focus op de praktische aspecten van monitoring waarbij verschillende documenten, zoals brondocumenten en CRF’s worden gemonitord. Deze training wordt gegeven door
een ervaren trainer uit het farmaceutisch-klinische werkveld. De voertaal tijdens de cursus is Nederland, de
powerpoint en het cursusboek zijn in het Engels.
Doel:
Kandidaten krijgen geavanceerde kennis van de principes waarop klinische onderzoeken zijn gebaseerd.
Het doel van deze cursus is om theoretische en praktische ervaringen op te doen met monitoring van
klinische proeven. Het programma omvat rollenspelen, workshops en ‘hand-on’ monitoring. Dit zal leiden
tot een beter begrip van de ins en outs van de ontwikkeling van geneesmiddelen, klinisch onderzoek en
monitoringvaardigheden.

Onderwerpen:
Deel 1

Deel 2

1. Waarom klinische onderzoek;
2. Geschiedenis van klinische studies;
3. Ontwikkeling van geneesmiddelen;
4. Opzet van klinische onderzoek;
5. Wet- en regelgeving;
6. Het onderzoekteam;
7. Sponsor en CRO;
8. Apotheek en laboratorium;
9. Medische ethiek;
10. De patiënt;
11. Veiligheidsevaluaties;
12. Agenda’s op locatie (visit);
13. Documenten voordat de studie start;
14. Documenten tijdens studie/onderzoek;
15. Documenten na voltooiing van studie/onderzoek;
16. Data Management.

1. De levenscyclus van een klinische studie;
2. Risk-bases monitoren;
3. Communicatie - rollenspellen;
4. Compliance;
5. Medische hulpmiddelen;
6. Workshop: ethiek.

Voor wie:
De GCP cursus is toegankelijk voor verpleegkundigen, apothekers, artsen, farmakundigen,
medewerkers van CRO’s en de farmaceutische industrie en iedereen die geïnteresseerd is in
GCP en klinisch onderzoek. Er is geen specifieke voorafgaande klinische proefervaring vereist.
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Kosten:
De kosten voor het bijwonen van Masterclass GCP deel 1 zijn € 1.295.00,- excl. btw per persoon
De kosten voor het bijwonen van Masterclass GCP deel 2 zijn € 1.295.00,- excl. btw per persoon
De kosten voor het bijwonen van beide (deel 1 en 2) zijn € 2.095.00,- excl. btw per persoon
Deze kosten zijn inclusief het boek: Clinical Research Monitoring, a European Approach (1 per deelnemer),
van de hand van de cursusleider, Dr. A. A. van Dooren M.Ed.

Tijdsduur:
Het hoofdprogramma bestaat uit een tweemaal 4-daagse training waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen de basis -en de verdiepingsslag. Deel 1 en 2 worden onderverdeeld in twee weken, waarbij één
rustweek tussen zit. Zowel in deel 1 en deel 2 wordt de theorie afgewisseld met interactieve informatieoverdracht, casusopdrachten en informatie/presentaties van professionals uit het werkveld.
Certiﬁcaat:
Indien u het programma succesvol heeft afgerond, ontvangt u van ons een deelnamecertificaat.
Leerdoelen:
- Inzicht in het klinische ontwikkelingsproces;
- GCP begrijpen;
- De wetenschappelijke basis van menselijk onderzoek begrijpen;
- De ethische aspecten van klinische ontwikkeling begrijpen;
- Veiligheidsbeoordelingsprocedures begrijpen;
- Inzicht in documentatie en rapportage van klinische proeven;
- De ‘kunst’ van monitoring van klinische onderzoeken;
- CRA-werkzaamheden en communicatie.

NIEUW
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Deviaties
Omschrijving:
Ondanks alle voorbereidingen ontstaan soms toch onvoorziene afwijkingen. Daar waar mensen werken worden
nu eenmaal fouten gemaakt. Niet wenselijk, maar wel menselijk! In de farmaceutische industrie wordt dan ook
verwacht dat de betrokken medewerker bij het constateren van een afwijking deze meldt, documenteert en hier
verder onderzoek naar verricht om te achterhalen hoe men dit in de toekomst kan voorkomen.
Een afwijking herkennen en melden is soms lastig. Hierdoor laat men vaak cruciale aanknopingspunten liggen
waardoor afwijkingen een groter probleem kunnen worden en deze dus blijven voorkomen. Pharmaceutical
Solutions BV heeft hiervoor een module ontwikkeld waarin het afhandelen van een deviatie uitgebreid behandeld worden.

Tijdsduur:
De module deviaties kan gevolgd worden als 1-daags programma of 3-daagse programma:
1-daagse: 09:00 - 16:00 uur. Theorie + praktijk.
3-daagse: 09:00 - 16:00 uur. Combinatie met module RCA en CAPA.
Leerdoelen:
- Effectief deviatie toepassen en documenteren;
- Impactbeoordeling (Impact Assessment) uitvoeren;
- Risico analyse (Risk Assessment) uitvoeren;
- De eigen organisatie trainen met de meegegeven middelen, zodat de kwaliteit van het deviatie-onderzoek
organisatie-breed verhoogd wordt.

Doel:
Deviaties kunnen een negatief effect hebben op de kwaliteit van farmaceutische producten en kunnen zelfs
leiden tot het terugroepen van producten. Ook kunnen deviaties een aanwijzing zijn dat het kwaliteitssysteem
suboptimaal functioneert. Het doel van deze module is het tijdig herkennen van een deviatie, de impact tijdig
bepalen en op tijd onderzoek doen naar de oorzaak. Dit kan ervoor zorgen dat passende maatregelen worden
genomen worden om herhaling te voorkomen.
Onderwerpen:
1. Definitie van deviatie;
2. Doel van een deviatie procedure;
3. Deviatie procedure;
4. Afhandeling van een incident;
5. Risico analyse;
6. Afhandeling van deviatie;
7. Impact analyse;
8. Correctie en voorkomen in 3 stappen:
a. Correctie
b. Root Cause Analyse (RCA) / Failure investigation
c. Corrigerende actie (CAPA)
9. Praktijkopdracht - leren te doen!
Voor wie:
Deze training is bestemd voor medewerkers in de farmaceutische industrie die betrokken zijn bij het opstellen
en beheer van deviaties zoals: QA officers, QA managers, (toekomstige) Responsible Persons, Qualified Persons,
afdelingshoofden, supervisors en waarvoor aangewezen medewerkers.
Kosten:
De kosten voor het bijwonen van de 1-daagse deviatie module zijn € 400.00,- excl btw per persoon.
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Root Cause Analyse

Correctieve en Preventieve Actie

Omschrijving:

Omschrijving:

Root cause betreft het fundamentele onderzoek waarom een afwijking

Fouten en afwijkingen komen voor, dat begrijpen we allemaal. Het is echter van belang dat we herhaling

optreeft en waarom het proces daarin gefaald heeft. Een afwijking gaat

voorkomen. Een Correctieve en Preventieve Actie (CAPA) systeem zorgt ervoor dat (potentiële) kwaliteitsproble-

vaak gepaard met meerdere oorzaken waardoor het zoeken naar de juiste

men op een gestructureerde wijze worden benaderd en geanalyseerd en dat de juiste CAPA maatregelen worden

Root
Cause Analyse
oplossing extra belangrijk wordt.

Corrective en Preventieve Actie

getroffen. Pharmaceutical Solutions BV heeft een module ontwikkeld waarin het afhandelen van een CAPA uit-

Met Root Cause Analyse (RCA) kan de organisatie afwijkingen die optreden

gebreid behandeld worden.

en kans op herhaling identificeren. Pharmaceutical Solutions BV heeft hiervoor een module ontwikkeld waarin RCA basis en RCA technieken zoals

Doel:

5 Why’s, visgraaat diagram en IS/IS NOT uitgebreid behandeld worden. Je

Het doel van deze module is het kunnen vaststellen van CAPA’s, om er zeker van te zijn dat de juiste maatregelen

leert om de afwijking bij de kern aan te pakken. Je krijgt handvatten mee

worden genomen om de impact van de deviatie onmiddelijk te verminderen en te voorkomen dat de deviatie zich

om actieplannen op te stellen en hiermee (complexe) deviaties op te spor-

opnieuw voordoet.

en, aan te pakken en te voorkomen. Het voorkomen van storingen levert
efficiëntie op.

Onderwerpen:
1. Definitie van CAPA;

Doel:

2. Doel van een CAPA procedure;

Het doel van deze module is het uitgebreid uitvoeren van een RCA om de daadwerkelijke oorzaak van de

3. Spelregel voor initiëren van CAPA’s;

probleemstelling te achterhalen.

4. CAPA als Child-Record;
5. CAPA procedure;

Onderwerpen:

6. Methoden voor het analyseren van een potentieel probleem,

6. CAPA schrijven;

1. Root Cause Analyse basis

onder andere:

7. Effectieviteitscheck;

2. Formulering van probleem en ernst

a. 5 Why’s

3. Identificeren van potentiële afwijkingen

b. Ishikawa / visgraat diagram

of knelpunten

c. IS / IS not

8. Praktijkopdracht - leren te doen!
Voor wie:

4. Vaststellen specifieke oorzaken of om-

7. Onderzoeken en bepalen van preventieve onderhoudsacties

Deze training is bestemd voor medewerkers in de farmaceutische industrie die betrokken zijn bij het opstellen

standigheden

om de gevonden ‘root cause’ te elimineren

en beheer van CAPA zoals: QA officers, QA managers, Qualified Persons, (toekomstige) Responsible Persons,

5. Maatregelen en oorzaak van storingen

8. Aandacht voor de bedrijfseigen werkprocessen

afdelingshoofden, supervisors en hiervoor aangewezen medewerkers.

9. Praktijkopdracht - leren te doen!
Kosten:
Voor wie:

De kosten voor het bijwonen van de CAPA module zijn € 370,00,- excl. btw per persoon.

Deze training is bestemd voor medewerkers in de farmaceutische industrie die betrokken zijn bij het uitvoeren
van een RCA, zoals: QA officers, QA managers, afdelingshoofden, supervisors en hiervoor aangewezen mede-

Tijdsduur:

werkers.

De module CAPA kan gevolgd worden als 1-daags programma of 3-daagse programma:
1-daagse: 09:00 - 16:00 uur. Theorie + praktijk.

Kosten:

3-daagse: 09:00 - 16:00 uur. Combinatie met module deviatie en RCA

De kosten voor het bijwonen van de module RCA zijn € 400.00,- excl. btw per persoon.
Leerdoelen:
Tijdsduur:

- Effectief CAPA management toepassen en documenteren;

De module RCA kan gevolgd worden als 1-daagse programma of 3-daagse programma:

- Definiëren van correcties, correctieve en preventieve acties;

1-daagse: 09:00 - 16:00 uur. Theorie + praktijk.

- Schrijven van een effectief en SMART CAPA plan;

3-daagse: 09:00 - 16:00 uur. Combinatie met module deviatie en CAPA.

- Een effectiviteitsmeting voor een CAPA opstellen.

Leerdoel:
Vaststellen en oplossen van afwijkingen/deviaties, zowel aan de hand van casussen als de eigen organisatie.
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Change Control

Lean

Omschrijving:

Omschrijving:

Change Control Management (CCM) is een cruciaal onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen

Lean is een business strategie en vooral een manier van werken waar-

de farmaceutische industrie. Wijzigingen in de organisatie, processen, apparatuur, faciliteiten, leveranciers en of

bij alles en iedereen in de organisatie/onderneming zich richt op

materiaal/componenten moeten goed worden beheerd om onbedoelde gevolgen te voorkomen en om te vol-

creëren van waarde voor de klant in alle processen. Hierdoor worden

doen aan de huidige wet- en regelgeving. Onjuiste wijzigingscontrole kan leiden tot aanzienlijke compliance- en

verspillingen geëlimineerd. Door de klant centraal te stellen, wordt de

product kwaliteitsprobleem.

maximale toegevoegde waarde voor de klant vergroot tegen minimale
inspanning. Hierdoor verbetert de kwaliteit, worden doorlooptijden

Pharmaceutical Solutions BV heeft een module ontwikkeld waarin de stappen voor het beheersen van

verkort en de kosten lager. Dat heeft een positief effect op de klant-

veranderingen en vaardigheden, wijzigingsvoorstellen, beoordeling, uitvoering en definitieve implementatie van

tevredenheid, de medewerkersbetrokkenheid en de winst.

veranderingen uitgebreid behandeld worden.
Doel:
Change Control (CC) moet een integraal onderdeel zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem van elke
organisatie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle aangekondigde of gevraagde wijzigingen zorgvuldig
worden gecontroleerd en volledig worden gedocumenteerd en geautoriseerd.
Onderwerpen:
1. Definitie van Change Control;
2. Doel van Change Control procedure;
3. Speelregels voor initiëren van een Change Control Record;
4. Impact Assessment;
5. Change Control initiëren in TrackWise;
6. Change Control Record schrijven;
7. Implementatie plan;

Pharmaceutical Solutions BV heeft een module ontwikkeld waarbij
de trainee kennis maakt met de beproefde methode Lean. Tijdens deze module wordt een breed scala aan Lean
concepten, waaronder ‘continuous improvement’ en verspillingen en -denken in toegevoegde waard uitgebreid
behandeld worden.
Doel:
Tijdens deze module wordt geleerd hoe men te werk dient te gaan, waarbij alles en iederen in een organisatie
zicht richt op het creëren van waarde voor de klant in alle processen. Hierdoor worden verspillingen geëlimineerd.
Onderwerpen:
1. Definitie van Lean;
2. Geschiedenis van Lean;
3. Acht verschillende types verspillingen binnen de farmaceutische industrie;
4. De vier P’s van Toyota;

8. Praktijkopdracht - leren te doen!

5. Overstappen naar Lean;

Voor wie:

7. Lean Six Sigma in de praktijk.

Deze training is bestemd voor medewerker in de farmaceutische industrie die betrokken zijn bij het opstellen
en beheer van een Change Control Record zoals: QC officers, QA officers, QA managers, afdelingshoofden,
Qualified Persons, (toekomstige) Responsible Persons, , Supply Chain managers, Regulatory Affairs en medewerkers.
Kosten:
De kosten voor het bijwonen van de module Change Control zijn € 370.00,- excl. btw per persoon.
Tijdsduur:
De module Change Control duurt één dag van 09:00 - 16:00 uur.
Leerdoelen:
- De Change binnen de eigen organisatie kunnen opstarten en afhandelen;
- Een implementatie plan/actie Item zelfstandig kunnen opstellen.

6. Lean en Six Sigma;

Voor wie:
Deze training is bestemd voor medewerkers in een organisatie of in de farmaceutische industrie die betrokken
zijn bij managementbeslissingen zoals: kwaliteitsmanagers, projectleiders, teamleiders, maar ook medewerkers die
vanuit de praktijk aan verbetervoorstellen willen werken.
Kosten:
De kosten voor het bijwonen van de module Lean zijn € 300.00,- excl. btw per persoon.
Tijdsduur:
Het volgen van de module Lean duurt vier uur.
Leerdoelen:
- Begrijpen van Lean management en de Six Sigma methodiek inhouden;
- Herkennen van verspillingen in werkprocessen;
- Lean theorie vertalen naar een concreet plan voor de eigen organisatie.
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Auditing en inspectie

Rapporteren en documenteren

Omschrijving:

Omschrijving:

De druk op het uitvoeren van externe inspecties neemt toe,

De farmaceutische industrie is een van de meest gereguleerde markten ter wereld. Een product mag pas de

doordat toeleveranciers en dienstverleners in de farmaceutische

markt op wanneer aan alle eisen is voldoen. De productie moet bijvoorbeeld voldoen aan de GMP-regels.

industrie steeds meer onderworpen worden aan audits. Verder is

Goede documentatie zorgt er dan voor dat het uitvoeren van bijvoorbeeld productie en/of QC- activiteiten

het uitvoeren van zelfinspecties een vereiste vanuit de overheid en

wordt vereenvoudigd, waardoor minder fouten worden gemaakt en de data-integriteit beter wordt gewaar-

GMP- en GDP wet- en regelgeving. Zelfinspecties dragen bij aan

borgd. Echter, het schrijven van een document is een kunst en verdient speciale aandacht.

het verbeteren van de kwaliteit binnen de organisatie.
Pharmaceutical Solutions BV heeft een module ontwikkeld waarin het schrijven van rapporten en
Pharmaceutical Solutions BV heeft een module ontwikkeld

documenteren uitgebreid behandeld wordt.

waarmee de cursist kennis kan maken met auditing en inspecties
binnen de farmaceutische industrie.

Doel:

Doel:

Goed geschreven rapporten en documenten vormen de basis van GMP basis. Goed geschreven documenten

Doorlichten en evalueren van het kwaliteitssysteem om te waarborgen dat het personeel de aangewezen
procedures volgt, uitgaande van (c) GxP richtsnoeren. Daarnaast het toetsen van apparatuur, ruimte, processen, procedures en protocollen op hun geschiktheid binnen het kwaliteitssysteem.
Onderwerpen:
1. Reden van auditeren / inspecteren
2. Wie mogen komen auditeren / inspecteren?
3. 5S versus Lean Six Sigma
4. 5S in de praktijk
5. Gemba Walk
6. Praktijk - leren te doen!
Voor wie:
Deze training is bestemd voor medewerkers in de farmaceutische industrie die betrokken zijn bij audits
en/of interne auditor willen worden zoals: kwaliteitsmedewerkers, QA officers, QA managers of andere
functionarissen die direct of indirect betrokken zijn bij het opzetten en/of uitvoeren van een zelfinspectieprogramma als onderdeel van kwaliteitsborging en kwaliteitssysteem.
Kosten:
De kosten voor het bijwonen van de module auditing en inspectie zijn € 230.00,- excl. btw per persoon.
Tijdsduur:
Het volgen van de module auditing en inspectie duurt 2,5 uur.

zorgen ervoor dat procedures en werkinstructies begrepen en gevolgen worden. Met deze module leert u
waar een bepaalde type documentatie aan hoort te voldoen.
Onderwerpen:
1. Rapporteren
2. GMP-regels betreft documentatie
3. Vormen van documentatie
4. Eisen aan de documenten
5. Soorten documentatie
Voor wie:
Deze training is bestemd voor medewerkers in de farmaceutische industrie die betrokken zijn bij het
schrijven, beoordelen en goedkeuren van GMP-documentatie.
Kosten:
De kosten voor het bijwonen van de module rapporten en documenteren zijn € 250.00,- excl. btw per
persoon.
Tijdsduur:
Het volgen van de module Rapporten en Documenteren duurt drie uur.
Leerdoelen:
- Het belang van goed geschreven documenten;
- In staat zijn om basis GMP en GDP - documenten te schrijven.

Leerdoelen:
- De audit optimaal voorbereiden, structureren, managen en tijdbesparend rapporteren;
- Doeltreffend communiceren met auditees, ook in lastige situaties;
- 5S in de praktijk kunnen toepassen;
- Gemba Walk in de eigen organisatie toepassen.
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Hoe meld ik mij aan voor een training?

1

Download het aanmeldformulier op www.pharmaceutical-solutions.nl

2

Vul het aanmeldformulier volledig in.

3
4

24
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Hoofdstuk 3

IN-COMPANY TRAININGEN
Stuur het ingevulde aanmeldformulier naar
info@pharmaceutical-solutions.nl

Uw aanmelding wordt binnen twee werkdagen verwerkt. Na bevestiging van
Pharmaceutical Solutions BV is uw aanmelding definitief. Een week voor aanvang
van de training wordt het programma definitief met u gedeeld. Tot ziens op de
training!

“Kennis is macht, kennis
delen is kracht”

In-company trainingen

Aanmelden voor in-company training

Omschrijving:
Blijven doorgroeien is een goede eigenschap voor een medewerker. Het is lastig om alle medewerkers tegelijk een
training te laten volgen. Het kan efficiënt zijn om een in-company op te zetten binnen uw organisatie. De in-

com-

pany trainingen kunnen ter plekke worden georganiseerd zodat er voor de medewerkers in principe geen sprake is van
extra reis- of verblijfkosten. Pharmaceutical Solutions BV komt bij u de training verzorgen!
Professionele trainers:

1

Neem contact op met onze Business Manager door een e-mail te
sturen naar info@pharmaceutical-solutions.nl

Pharmaceutical Solutions BV beschikt over passend opgeleide professionele trainers die expert zijn op het gebied
van Quality Assurance en in het begeleiden en renderend maken van trainingen. Om de effectiviteit van een incompany training zo veel mogelijk te vergroten, past Pharmaceutical Solutions BV verschillende trainingsmethodes
toe. Naast de overdracht van kennis via (interactieve) colleges wordt op verzoek ook veel gebruik gemaakt van
praktische opdrachten met real cases en workshops.
- Trainen en opleiden op eigen locatie;
- Planning training data afgestemd op eigen wensen;
- Naar eigen wensen aangepast programma;
- Inbreng van cases uit eigen organisatie.

2

Geef in uw e-mail toelichting over waar u opzoekt bent. U ontvangt
binnen drie werkdagen een terugkoppeling.

Maatwerk:
Wij hebben een gevarieerd trainingsaanbod op het gebied van GMP, GDP en GCP. Iedere opleiding of training
binnen het aanbod van Pharmaceutical Solutions BV kan ook specifieke voor organisaties worden georganiseerd op
de door hen gewenste locatie en tijden. Wij gaan graag uit van uw opleidingsbehoeften. Zo creëren we trainingen die
aansluiten op uw wensen en eigen kwaliteitssysteem.
Wij zoeken samen naar een optimale benutting van uw tijd en middelen en dus waar een maximaal opleidingsrendement. Wij helpen u aan betere kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid.

3

De Business Manager komt bij u op bezoek voor een intake gesprek.
Een offerte op maat wordt opgesteld en u kunt deze naar eigen wens
nog aanvullen dan wel aanpassen.

4

Bij akkoord van de offerte gaan wij aan de slag met de voorbereiding zodat op het
afgesproken tijdstip uw medewerkers getraind worden. Een week voor aanvang van
de training wordt het programma definitief gedeeld met de trainee. Tot ziens op de
training!

Opleidingscontract:
Ook bieden wij de mogelijkheid om samen met u een opleidingstraject uit te zetten. Onze rol hierin is inventariseren,
adviseren en een opleidingsplan creëren. Wenst u de zorg voor het gehele traject liever uit de handen te geven, dan
kunt u bij ons een opleidingscontract afsluiten. U hoeft zich dan geen zorgen te maken om de opleidingsdoelstellingen
en de voortgang. Dat doen wij voor u.
Coaching:
Er valt altijd nog meer te leren. Na de training is het zaak om opgedane kennis en ideeën in praktijk te brengen, en om
op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Wij ondersteunen u en uw medewerkers hier graag in. Dat kan als coach
in groepsverband, maar ook individuele coaching is een optie. Dat kan, afhankelijk van uw wensen, zowel een tijdelijk
als een structureel karakter hebben.
Studiemateriaal en certificering:
Studiemateriaal is inbegrepen bij al onze type trainingen. De materie wordt bij aanvang van een training overhandigd

Pharmaceutical Solutions BV komt op locatie bij aanmelding vanaf zes personen. Wij adviseren u, in het
kader van kwaliteitsbehoud van de trainingen, om de groep niet groter dan 15 personen te maken.

aan de trainees. Na afloop ontvangen de deelnemers een deelnamecertificaat.
Kosten:
Afhankelijk van wat u wenst aan materie voor uw medewerkers kan de prijs variëren. Wij komen dan ook graag een
keer op bezoek voor een intake om aan de hand van uw wensen een vrijblijvende offerte te maken.
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Algemene voorwaarden en annulering
Algemene voorwaarden:

Hoofdstuk 4

Pharmaceutical Solutions BV behoudt zich het recht voor om data, locaties en aanvangstijden te wijzigen indien
onvoorziene omstandigheden hiertoe aanleiding geven; bovendien behoudt Pharmaceutical Solutions BV zich
het recht voor reeds geplande trainingen bij onvoldoene deelname te laten vervallen of te verplaatsen. Reeds
ingeschreven deelnemers wordt dan de keuze geboden voor deelname op een andere datum, dan wel voor
restitutie van het cursustarief.
Annuleren:
Uitsluitend schriftelijk, kan zonder kosten tot uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de cursus. Indien later wordt
opgezegd zal 60% van het cursusgeld in rekening worden gebracht. Wanneer u uw inschrijving wilt verplaatsen
binnen zes weken maar tot vijf werkdagen voor aanvang van de cursus brengen wij dan 20% administratiekos-

VOORWAARDEN EN
ANNULEREN

ten in rekening. Indien binnen vijf werkdagen voor aanvang van de cursus geannuleerd of verplaatst wordt zijn
wij genoodzaakt de cursus in zijn geheel aan u door te belasten. Het sturen van een vervangende deelnemer is
altijd toegestaan zonder extra kosten.
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Trainingsrooster 2021
Masterclass QA

Hoofdstuk 5

Wanneer

Tijdstip

Masterclass QA
deel 1

19 - 22 april

09:00 - 16:00

Masterclass QA
deel 2

26 - 29 april

09:00 - 16:00

Masterclass QA
deel 1

07 - 10 juni

09:00 - 16:00

Masterclass QA
deel 2

14 - 17 juni

09:00 - 16:00

Masterclass QA
deel 1

18 - 21 oktober

09:00 - 16:00

Masterclass QA
deel 2

25 - 28 oktober

09:00 - 16:00

Wanneer

Tijdstip

Examen

do 22 april

14:00 - 15:00

Examen

do 10 juni

14:00 - 15:00

Examen

do 21 oktober

14:00 - 15:00

Workshops

TRAININGSROOSTER

Wanneer

Tijdstip

3-daagse workshop: deviatie, CRA en
CAPAs

ma 15 - wo 17 feb

09:00 - 16:00

3-daagse workshop: deviatie, CRA en
CAPAs

ma 14 - wo 16 juni

09:00 - 16:00

3-daagse workshop: deviatie, CRA en
CAPAs

ma 25 - wo 27 oktober

09:00 - 16:00

1-daagse workshop: Change Control

do 28 oktober

09:00 - 16:00

Losse modulen
Wanneer

Tijdstrip

2,5-uur module Auditing en inspectie

do 27 mei

15:00 - 17:30

3-uur module Rapporteren en
documenteren

do 06 mei

09:00 - 12:00

3-uur module Kwalificatie en validatie

ma 05 april

09:00 - 12:00

3-uur module Kwalificatie en validatie

wo 15 september

09:00 - 12:00

3-uur module GDP

ma 12 april

09:00 - 12:00

3-uur module GMP

ma 10 mei

09:00 - 12:00

4-uur module Lean

vr 26 november

09:00 - 13:00

GCP
Wanneer

Tijdstip

GCP deel 1

25 - 28 januari

09:00 - 16:00

GCP deel 2

08 - 11 februari

09:00 - 16:00

GCP deel 1

21 - 24 juni

09:00 - 16:00

GCP deel 2

05 - 08 juli

09:00 - 16:00

GCP deel 1

08 - 11 november

09:00 - 16:00

GCP deel 2

22 - 25 november

09:00 - 16:00

Herexamen
Wanneer

Tijdstip

Herexamen

vr 14 mei

15:00 - 16:00

Herexamen

vr 02 juli

15:00 - 16:00

Herexamen

vr 05 november

15:00 - 16:00
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Pharmaceutical Solutions BV.
Divisie:
Training & Development
Emmy van Leersumhof 3
3059 LT Rotterdam-Nesselande
www.pharmaceutical-solutions.nl
info@pharmaceutical-solutions.nl
Tel: 010-2001112
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:00 uur

