
 

   

 
 

Webinar 

Dinsdag 24 mei 2022    
9.00 – 17.30 

 

GDP on-the-web  

 

   

 

Nieuwsgierig naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van GDP? Behoefte aan kennisoverdracht door 

ervaringsdeskundigen? Aan up-to-date informatie? 

Volg dan 24 mei a.s. onze ‘GDP on- the-web’ training. In één dag ben je weer helemaal up-to-date. Alfred Dobben 

(Senior Inspecteur IGJ) en een viertal ervaringsdeskundigen delen deze dag hun kennis met jou.  

 

PROGRAMMA 
9.00 – 10.15   GDP: verplichtingen in de praktijk 

Susan Sloot / Anno Verwey, Pharmatech Consultancy & Training 

Vergunningen en regels, verantwoordelijkheden en contracten, inspectie en certificeringen. Veel vragen uit de 

praktijk; wij zetten het voor je op een rij, helpen je op weg en geven je tips. 

 

10.30 – 11.30   Temperatuurbeheersing tijdens transport 

Susan Sloot, Pharmatech Consultancy & Training 

Geconditioneerde transporten (ambient, koel en vries): het type product, de route, het vervoermiddel en de 

duur zijn bepalend. Welke keuze maak je en waarom?, hoe waarborg je de transportcondities en hoe ga je om 

met afwijkingen? 
 

11.45 – 13.00  Data integriteit en GDP    

Frans Boeijen, iValidate.it 

De wijze waarop we data verzamelen blijft zich ontwikkelen. Kunt u vertrouwen op de kwaliteit en integriteit van 

uw gegevens?  Vanuit de GxP wetgeving worden eisen gesteld aan “data”. Enkele praktische hulpmiddelen 

worden geïntroduceerd om kwaliteit en integriteit hiervan te verbeteren. En, niet onbelangrijk: hoe u dit bij 

inspecties aan kunt tonen!  
 

13.30 – 14.45   Risk assessment in de supply chain 

Anno Verwey / Marijke de Jong, Pharmatech Consultancy & Training 

Risico's in de keten!  

Een risicobeoordeling is de beste manier om interne risico’s en externe risico’s te identificeren. Beperk je risico’s 

en verbeter je prestaties. Veel praktische relevante informatie en tips. 
 

15.00 – 16.00  Certificeren van een transporteur 

Marijke de Jong, Pharmatech Consultancy & Training 

Hoe kwalificeer je een transporteur? Welke onderdelen van de GDP zijn van toepassing op een transporteur? 

Wanneer is een transporteur groothandelsvergunning plichtig? Welke GDP certificeringen zijn beschikbaar en 

hoe werken de verschillende systemen? Veel gestelde vragen waarop we tijdens deze workshop uitleg geven 

vanuit de regelgeving en de praktijk.   

16.15 – 17.30   GDP ontwikkelingen en trends gezien vanuit de IGJ 

Alfred Dobben, Senior Inspecteur IGJ 

 


