
HOE ZORGT U VOOR GOEDE DISTRIBUTIE VAN MEDICIJNEN?
VERBETER UW PROCESSEN MET DE RICHTSNOER GOEDE DISTRIBUTIEPRAKTIJKEN 

Uit cijfers van de WHO blijkt dat 
jaarlijks tussen de 100.000 en een 
miljoen mensen het slachtoffer zijn van 
de handel in namaakgeneesmiddelen.

Als groothandelaar en/of fabrikant van 
geneesmiddelen moet u voldoen aan 
diverse richtlijnen. Zo moet uw organisatie 
voldoen aan de EU-richtsnoer 2013/C 
343/01. Wellicht beter bekend als de 
richtsnoer goede distributiepraktijken 
(GDP) voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik. 
De GDP-richtsnoer is gericht op de 
logistiek van geneesmiddelen. Met 
als doel een bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van de geneesmiddelen. In de 
richtsnoer worden passende instrumenten 
gegeven aan alle betrokkenen (bij 
de inkoop, opslag, transport, import 
en distributie van geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik) om hun te 
ondersteunen bij de uitoefening van 
hun activiteiten en te voorkomen dat 
vervalste geneesmiddelen in de legale 
distributieketen belanden.  
Het naleven van de richtsnoer waarborgt 
de controle van de distributieketen. 
Waarmee de kwaliteit en integriteit van 
geneesmiddelen in stand blijft.

INVENSTEER IN KENNIS 
Bij het creëren van een succesvol organisatie dient het potentieel 
van uw werknemers volledig te worden benut. Om dit te bereiken 
is het goed om werknemers de gelegenenheid te geven om zichzelf 
te ontwikkelen door middel van trainingen. Op die manier wordt 
persoonlijke en professionele ontwikkeling continue bevordert.

CREËER BEWUSTWORDING 
Alle werknemers leveren een bijdrage bij het bewaken van de kwaliteit 
van geneesmiddelen. Door bewustwording van wet- en regelgeving en 
het belang van hun betrokkenheid is uw organisatie beter in staat de 
risico’s te beheersen.

VOORONDERZOEK 
Voordat de initiële certificatie plaatsvindt kunnen we uw systemen en 
processen nalopen. Het vooronderzoek geeft u inzicht van de werking 
van uw GDP-systeem. Eventuele verbeteringen en tekortkomingen 
kunt u voor de certificering opvolgen.

CERTIFICERING 
Uw betrokkenheid bij de wet- en regelgeving omtrent geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik maakt u aantoonbaar met GDP-certificering.
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Door middel van trainingen kunnen wij uw organisatie ondersteunen bij het voldoen 
aan de GDP-richtsnoer. Zo kunnen we uw chauffeurs bewustwording geven van wet- 
en regelgeving en het belang van de betrokkenheid. Op die manier is uw organisatie 
beter in staat om eventuele risico’s te beheersen. In onze normtraining geven we uitleg 
over de GDP-richtsnoer. Met diverse workshops wordt een vertaling gemaakt naar de 
praktijksituatie van de deelnemers. Tijdens de verdiepingstraining geven we invulling aan 
de responsible person (RP) eis voor groothandelaren. 

Om te beoordelen of in de praktijk gedaan wordt wat afgesproken en vastgelegd is moet 
een organisatie interne audits uitvoeren. In onze auditortraining maken deelnemers kennis 
met het auditproces. Tijdens onze lead auditor training wordt een verdere verdieping 
gegeven. 

De trainingen worden verzorgd door Lead Auditoren. Doordat zij in de dagelijkse praktijk 
audits uitvoeren kunnen zij eenvoudig een vertaling maken, vanuit hun praktijkervaring, 
naar de situatie van de deelnemers.

t +32 (0) 3 545 4864 
t +31 (0) 88 214 3762 
 

be.ssc.sales@sgs.com 
nl.certificatie@sgs.com 

 

www.sgs.be/gdp 
www.sgs.nl/gdp

CONTACT SGS
Wilt u meer weten over de mogelijkheden?  

Neem contact met ons op. We bespreken het graag met u.

www.sgs.com/linkedin

We bieden doeltreffende leer- en 
ontwikkelingsmogelijkheden, waarmee 
we talent stimuleren.Hiermee 
zorgen we ervoor dat organisaties op 
individueel, afdelings- of bedrijfsniveau 
steeds vooruitgang blijven boeken. 
Daarbij staan de behoeften van de 
deelnemer centraal.

We bieden open trainingen waaraan 
u samen met collega’s uit de sector 
kunt deelnemen. Incompany trainingen, 
worden afgestemd op de specifieke 
behoeften van uw organisatie. Met 
e-learning kiest u voor meer flexibiliteit. 

Bezoek onze website voor de meest 
actuele data van onze open trainingen 
en om u in te schrijven voor onze 
trainingen. Voor een incompany training 
maken wij graag een gerichte offerte.
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TRAININGSNAAM WEBLINKS

Bewustwording GDP-chauffeurs BE NL

Normkennis GDP-richtsnoer BE NL

Verdieping GDP-richtsnoer voor RP’s BE NL

Interne Auditor ISO 19011 BE NL

Lead Auditor Training ISO 9001 BE NL

https://learning.sgs.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?site=sgsssc&in_region=be&in_language_identifier=nl&in_onsite=Y&in_from_module=CLMSCATALOGSUMMARY.PRMAIN&in_rcoId=42286389&in_filter=%26in_courseName%3Dgdp%26in_location%3D%2525%26in_rows%3D50%26in_co
https://learning.sgs.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?site=sgsssc&in_region=nl&in_language_identifier=nl&in_onsite=Y&in_from_module=CLMSCATALOGSUMMARY.PRMAIN&in_rcoId=40358490&in_filter=%26in_courseName%3Dgdp%26in_location%3D%2525%26in_rows%3D50%26in_co
https://learning.sgs.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?site=sgsssc&in_region=be&in_language_identifier=nl&in_onsite=&in_rcoId=42286458&in_from_module=CLMSCATALOGSUMMARY.PRMAIN&in_filter=
https://learning.sgs.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?site=sgsssc&in_region=nl&in_language_identifier=nl&in_onsite=&in_rcoId=40340882&in_from_module=CLMSCATALOGSUMMARY.PRMAIN&in_filter=
https://learning.sgs.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?site=sgsssc&in_region=be&in_language_identifier=nl&in_onsite=&in_rcoId=42286459&in_from_module=CLMSCATALOGSUMMARY.PRMAIN&in_filter=
https://learning.sgs.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?site=sgsssc&in_userid=-1&in_language_identifier=nl&in_region=nl&in_rcoId=40358494&in_from_module=CLMSCATALOGSUMMARY.PRMAIN
https://learning.sgs.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?site=sgsssc&in_userid=-47310901511&in_language_identifier=nl&in_region=be&in_rcoId=42286448&in_from_module=CLMSCATALOGSUMMARY.PRMAIN
https://learning.sgs.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?site=sgsssc&in_userid=-1&in_language_identifier=nl&in_region=nl&in_rcoId=40303549&in_from_module=XLR8LOGIN.LOGIN
https://learning.sgs.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?site=sgsssc&in_userid=-47310901511&in_language_identifier=nl&in_region=be&in_rcoId=40960728&in_from_module=CLMSCATALOGSUMMARY.PRMAIN
https://learning.sgs.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?site=sgsssc&in_userid=-1&in_language_identifier=nl&in_region=nl&in_rcoId=40960728&in_from_module=XLR8LOGIN.LOGIN

