Leergang Industriële Farmacie:
Dé opleiding voor verdieping
van kennis en netwerk

• Alle relevante processen
• De beste sprekers uit het vak
• Leren van de praktijk van gastbedrijven
• Een fris, overstijgend perspectief op het vak
• Kwaliteit: van kostenpost naar meerwaarde
• Mee mét en klaar vóór de nieuwste ontwikkelingen
Integraal programma met vrij te kiezen en combineren modules:
Registratie van geneesmiddelen; Farmaceutische analyses; Logistiek en grondstoffen;
Verpakking en distributie; Aseptische productie en formulering; Biosimilars (in ontwikkeling).

www.leergang-if.nl

Module-overzicht

Integraal programma rond alle relevante processen
De geneesmiddelenontwikkeling en -productie is meer dan ooit een complex en boeiend
werkterrein. Er is een verschuiving van chemische naar biochemische werkzame stoffen met
nieuwe eisen aan productielocaties en productiesystemen; er is een trend naar geneesmiddelen voor kleine specifieke doelgroepen en
de regelgeving is onverminderd streng, breidt
uit en wordt steeds complexer.

GMP vereist continue scholing van personeel en IGJ-inspecteurs verwachten dat scholing voor verantwoordelijke
managers ook extern plaatsvindt. De Leergang Industriële
Farmacie speelt hier op in met een integraal programma dat
in meerdere vrij te kiezen én te combineren modules alle
relevante processen in de industriële farmacie behandelt.

Registratie van geneesmiddelen

Farmaceutische analyses

Doelgroep

Doelgroep

Professionals met enkele jaren ervaring in de registratie van
geneesmiddelen.

Laboratoriumprofessionals met enkele jaren ervaring,
management van laboratoria.

Onderdelen

Onderdelen

• Regelgevende instanties in binnen en buitenland: welke
zijn er, wat zijn hun bevoegdheden, hoe zijn ze georganiseerd, overeenkomsten en verschillen.
• Verschillende type registratieprocedures bij FDA en Europa voor goedkeuring, wat houden ze in, wat zijn de verschillen, doorlooptijden.
• Adviesprocedures van de overheid tijdens de ontwikkeling.
• Regelgeving voor klinische studies: waar en hoe dien je
een verzoek tot goedkeuring voor een klinische studie in.

Bijzonderheden
• De voertaal in deze module is Engels.
• Aan de hand van real life casussen zullen bovenstaande
topics uitgebreid worden toegelicht.

Investering
€ 1.875,- exclusief BTW, inclusief studiematerialen, docenten, begeleiding praktijkcases en/of rollenspellen, catering
(thee/koffie en lunch) en hotel (1x diner, overnachting en
ontbijt).*

Voor wie?
De Leergang Industriële Farmacie is bedoeld voor iedereen
die betrokken is bij de ontwikkeling tot en met de distributie
van geneesmiddelen. De leergang biedt verbreding en verdieping voor zowel aanstormend talent als voor gevestigde

• Lead finding: methodes voor snelle screening
• Ontwikkeling en validatie van analytische methodes:
- diagnostische testen
- microbiologische methodes
- biologische methodes
- chemische en fysische methoden
• Omgang met farmaceutische grondstoffen
• Verpakkings- en omgevingsinvloeden op de kwaliteit van
geneesmiddelen
• Innovaties in analytische kwaliteitscontrole
• Referentie en retentiemonsters in de praktijk
• De patiënt als basis voor analytische specificaties

Bijzonderheden
• Bedrijfsrondleiding in een laboratoriumomgeving.
• Rollenspel over de omgang met buiten specificatie
resultaten.

Investering
€ 1.875,- exclusief BTW, inclusief studiematerialen,
docenten, begeleiding praktijkcases en/of rollenspellen,
catering (thee/koffie en lunch) en hotel (1x diner,
overnachting en ontbijt).*

professionals en activeert het vermogen zélf na te denken.
Voor succesvolle deelname is minimaal hbo werk/denk
niveau vereist. Deelnemers zijn onder andere werkzaam in
Quality Assurance, Quality Control, Validatie, Supply Chain,
Registratie/Regulatory Affairs, Productie, Product Development, Warehousing/Logistiek, Clinical Development,
Projectmanagement.

theoretische voorbereiding vooral de praktijk centraal
staat. Iedere module geeft ruime aandacht aan praktijk
situaties die inzicht bieden in bronnen van menselijke
fouten, communicatieproblemen en overbodige belemmeringen. Dit inzicht, in combinatie met overstijgend denken
en denken in mogelijkheden leidt tot meer efficiency en
minder verspilling.

Innovatief programma
Regelkennis is noodzakelijk, maar beklijft alleen als die
aansprekend wordt gebracht. De Leergang Industriële
Farmacie biedt een innovatief programma waarin na

Voor aanvang bereiden de deelnemers zich voor met de
basistheorie (definities, begrippen, regels) van de betreffende module. Ieder module duurt twee dagen, waarbij
de eerste dag gericht is op het bijbrengen van de huidige

Logistiek en grondstoffen

Verpakking en distributie

Doelgroep

Doelgroep

Farmaceutische inkoopmanagers, QA officers/managers,
magazijnbeheerders.

QA officers/managers, supervisors verpakkingslijnen,
registratieprofessionals.

Onderdelen

Onderdelen

•
•
•
•
•
•
•

Herkomst en kwaliteit van grondstoffen
Strategische voorraad en inkoop
Actieve farmaceutische ingrediënten
Keten- en fraudebeheersing
Kwaliteitsbeheer van water(systemen)
Kwalificatie van leveranciers en import
Bijzondere regelgeving (precursors, opiaten, biologische
actieve stoffen)

Bijzonderheden
• Bedrijfsrondleiding en demonstraties in een
productielaboratorium.
• Rollenspel onder professionele begeleiding.

Investering
€ 1.875,- exclusief BTW, inclusief studiematerialen,
docenten, begeleiding praktijkcases en/of rollenspellen,
catering (thee/koffie en lunch) en hotel (1x diner,
overnachting en ontbijt).*

• Update fraudebeheer (Falsified Medicines Directive)
• Verpakkings- en omgevingsinvloeden op de kwaliteit
van geneesmiddelen
• Primaire en secundaire verpakkingen en bedrukking
daarvan
• Baxteren
• Borging van de transportketen
• Leverancierskwalificaties
• Internationale verkoop en ketenaansprakelijkheid
(Annex 21)
• Marktbenadering bij klachten

Bijzonderheden
• Bedrijfsrondleiding en demonstraties in een
distributiecentrum.
• Rollenspel onder professionele begeleiding.

Investering
€ 1.875,- exclusief BTW, inclusief studiematerialen,
docenten, begeleiding praktijkcases en/of rollenspellen,
catering (thee/koffie en lunch) en hotel (1x diner,
overnachting en ontbijt).*

Meer informatie, actuele module-inhoud en prijzen: www.leergang-if.nl

regelgeving binnen een herkenbare omgeving (op locatie
bij Farma gastbedrijven) met een rondleiding en presentaties door experts in de specifieke vakgebieden. De deelnemers vatten de eerste dag samen en presenteren hun
bevindingen bij de start van dag twee. Op dag twee is het
hoger management van de bedrijven van de deelnemers
ook welkom. Tijdens deze dag worden praktijksituaties
samen opgelost binnen het kader van de regelgeving.
Zowel op werkvloerniveau als op managementniveau
wordt een rollenspel uitgevoerd. Gedurende beide dagen
worden regelmatig toetsvragen gesteld, waarvan de
uitslag wordt vermeld op het deelnamecertificaat.

Met deze uitgangspunten behandelt de leergang in zes vrij
te kiezen en combineren modules alle relevante processen
van geneesmiddelenontwikkeling:
•
•
•
•
•
•

Registratie van geneesmiddelen
Farmaceutische analyses
Logistiek en grondstoffen
Verpakking en distributie
Aseptische productie en formulering
Biosimilars (in ontwikkeling)

Aseptische productie en formulering Biosimilars (in ontwikkeling)
Doelgroep

Doelgroep

QA officers/managers, supervisors productie,
registratieprofessionals.

Researchers, QA officers/managers, registratie
professionals.

Onderdelen

Onderdelen

•
•
•
•
•
•

Sterilisatieprocessen
Bescherming van product en personeel
Kwaliteitsborging van aseptische processen
Deviaties en product vrijgifte
Kwaliteitscontroles op steriele verpakkingen
Trends in aseptische productie

Bijzonderheden
• Bedrijfsrondleiding en demonstraties in een
productieomgeving.
• Rollenspel over het vrijgeven van geneesmiddelen na
afwijkingen in de processen.

Investering
€ 1.875,- exclusief BTW, inclusief studiematerialen,
docenten, begeleiding praktijkcases en/of rollenspellen,
catering (thee/koffie en lunch) en hotel (1x diner,
overnachting en ontbijt).*

•
•
•
•
•
•

De rol van biosimilars in de geneesmiddelvoorziening
Inhoud en beoordeling van registratiedossiers
Immunogeniciteit: belang en controles
Specialistische analysemethodes voor biosimilars
Kwaliteitsaspecten van ontwikkeling en productie
Invloed van verpakking op houdbaarheid

Bijzonderheden
• In samenwerking met BiosanaPharma
• Rollenspel onder professionele begeleiding

Investering
€ 1.875,- exclusief BTW, inclusief studiematerialen,
docenten, begeleiding praktijkcases en/of rollenspellen,
catering (thee/koffie en lunch) en hotel (1x diner,
overnachting en ontbijt).*

* Bij gelijktijdige afname van meerdere modules door één organisatie, in de vorm van vouchers, gelden aantrekkelijke kortingen.
Voor meer informatie en de voorwaarden, zie www.leergang-if.nl

De meerwaarde van de
Leergang Industriële Farmacie
Voor deelnemers

Voor organisaties

✔✔Essentiële inhoud én hands-on praktische informatie
✔✔Wat speelt er en hoe ga ik daar het beste mee om,
nu én straks
✔✔De beste sprekers uit het vak
✔✔Leren van de praktijk van de gastbedrijven
✔✔Informatie delen en kennis en ervaring uitwisselen
✔✔Een waardevol netwerk van vakgenoten
✔✔Een fris, overstijgend perspectief op het vak
✔✔Voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen

✔✔Kwaliteit: van kostenpost naar meerwaarde
✔✔Optimaliseren voor Quality by Design
✔✔Voorwaarden scheppen voor significante
kostenbesparingen
✔✔Verhoogde efficiency
✔✔Mee mét en klaar vóór de nieuwste ontwikkelingen
✔✔Blijven voldoen aan wettelijke en inspectierichtlijnen
✔✔Optimalisering samenwerking QP en vakspecialisten
✔✔Waardevolle investering in organisatieontwikkeling

Deelnemers over
Leergang Industriële Farmacie
Afwisseling in
onderwerpen, sprekers,
training tools. Inspirerend,
leerzaam, leuk!

Interactie, netwerk
en overstijgend
denken.

Leuke voorbeelden van
sprekers met heel veel
ervaring en case studies.
Openheid is heel prettig.

Breed, leerzaam,
veel details en voorbeelden
uit praktijk. Heel interactief
ondanks de ‘droge’
onderwerpen.”

Module Aseptische productie
en formulering - Februari 2019

Goede inhoudelijke
discussies vanuit theorie
en praktijk (goed evenwicht).

Goed om met anderen
(verschillende bedrijven
en achtergronden) de
onderwerpen te bespreken.

Module Verpakking en distributie
Juni 2019
Module Registratie van geneesmiddelen
Mei 2019

Meer informatie/
aanmelding
Kijk op www.leergang-if.nl
voor inschrijving en
actuele informatie over de
module-inhoud en -data.

Contact
Leergang Industriële Farmacie (LIF)
Databankweg 12A
3821 AL Amersfoort
T 033 - 303 43 85
E contact@leergang-if.nl
I www.leergang-if.nl

Leergang Industriële Farmacie
valt onder Executive Education
van Derks & Derks.
Delivering Recruitment &
Development Solutions.
Specialist in Life Sciences
en Healthcare.

