
Als groothandelaar of fabrikant van geneesmiddelen moet u voldoen aan diverse 
richtlijnen. Zo moet uw organisatie voldoen aan de EU-richtsnoer 2013/C 343/01. 
Deze richtsnoer is gericht op de logistiek van geneesmiddelen en draagt bij aan 
de kwaliteitsgarantie van geneesmiddelen. De richtsnoer voorziet in passende 
instrumenten om alle factoren die betrokken zijn bij de inkoop, opslag, transport, 
import en distributie (van geneesmiddelen voor menselijk gebruik) te ondersteunen.
Tevens helpt de richtsnoer bij het voorkomen dat vervalste geneesmiddelen in de 
legale distributieketen belanden. Het naleven van de richtsnoer waarborgt de controle 
van de distributieketen en houdt de kwaliteit en integriteit van geneesmiddelen 
in stand. We ondersteunen uw organisatie met onze trainingen. Zo kunnen we 
uw chauffeurs bewustwording geven van wet- en regelgeving en het belang van 
hun betrokkenheid zodat uw organisatie beter in staat is de risico’s te beheersen. 
In onze normkennistraining geven we uitleg over de richtsnoer en we maken met 
diverse workshops een vertaling naar de praktijksituatie van de deelnemers. Met 
de verdiepingstraining geven we invulling aan de responsible person (RP) eis voor 
groothandelaren. Om te beoordelen of in de praktijk gedaan wordt wat is afgesproken 
en vastgelegd 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. 

WAAR MOET U REKENING MEE 
HOUDEN BIJ HET VERVOEREN 
VAN GENEESMIDDELEN VOOR 
MENSELIJK GEBRUIK?

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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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
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