
 

 

 

GMP – Vooral doen! 

 
½-daagse training (in-company) 

GMP is geen keuze maar het is een lifestyle. Iedereen begrijpt dat fouten tijdens de productie van geneesmiddelen grote 

gevolgen kunnen hebben. Vooral als het te laat ontdekt wordt. Het kan menselijk leed veroorzaken maar ook de reputatie 

van het farmaceutische bedrijf enorm beschadigen. 

GMP is een manier van denken, luisteren, kijken, voelen en vooral doen! Je moet praktisch toepassen wat in theorie zo 

eenvoudig lijkt. In deze interactieve training gaan we de uitdaging aan om deelnemers bewust te maken van het belang van 

GMP.  

Doelgroep 

Medewerkers werkzaam in een GMP-omgeving. 

Onderwerpen/opzet 

Deelnemers beantwoorden voorafgaand aan de training een aantal vragen over risicovolle praktijksituaties. Tijdens 

de training presenteren we verschillende risicovolle praktijksituaties. We maken deelnemers daarbij bewust van de 

risico’s die ontstaan wanneer GMP-regels niet worden nageleefd. Daarnaast besteden we aandacht aan de oorzaak. 

GMP – Vooral doen! is een interactieve training met als belangrijkste doel om de motivatie en discipline voor het 

naleven van GMP-regels te vergroten. Aan het einde van de training maken de deelnemers een toets. Bij een 

voldoende ontvangen deelnemers een certificaat.  

 

Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 10    Cursustijden: in overleg 

 

Wat is het risico als… 
• Een procedure of instructie niet duidelijk is. 

• Een medewerker niet gemotiveerd is. 

• Het glaswerk niet schoon is. 

• Het verkeerde reinigingsmiddel gebruikt wordt. 

• De kleedprocedure niet gevolgd wordt. 

• Materialen niet zijn ingekeurd. 

• Een balans niet gecontroleerd is. 

• Een batch verpakkingsmateriaal verwisseld wordt. 

• Jij je niet aan GMP houdt. 

• Een afwijking niet gemeld wordt. 

• Een line-clearance niet goed wordt uitgevoerd. 

• De overdruk in de ruimte weg valt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herkenbaar? 
• Vandaag even geen GMP. 

• Mijn methode is toch beter. 

• Niet gekwalificeerd toch doen. 

• Slechte communicatie. 

• Zoals het er staat werkt het niet. 

• Ik heb het anders geleerd. 

• Onduidelijke instructie. 

• Ligt aan het management. 

• Krijg er geen tijd voor het goed te doen. 

• Productiviteit is hier het belangrijkste. 

• Kwaliteit is duur. 

• Onvoldoende middelen.Het onderhouden van 

kwaliteitssystemen 

 

 

 

 

   PROGRAMMA  
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