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IGJ-perspectief door mevrouw Ageeth Dekker, Coördinerend senior inspecteur IGJ
 RP-perspectief a.d.h.v. survey door Daan Odink
Inspection readiness tips & tricks, algemeen en remote door Mirjam van de Wiel en
Nicoline van Diepen

 In het algemeen over de IGJ/Farmaceutische Producten
 G-Vergunningen/ API-registraties
 (Desk)inspecties GDP
 Uitbestede activiteiten
 Veel voorkomende GDP tekortkomingen
 FMD en veiligheidskenmerken

Op 8 oktober jl. vond de RegNed bijeenkomst Inspection Readiness plaats via Zoom,
georganiseerd door het Kennisplatform GDP-RP, onderdeel van NVFG RegNed.
De doelgroep van deze halfjaarlijkse bijeenkomsten is de Responsible Person (RP) en
personen die betrokken zijn bij, of geïnteresseerd zijn in kwaliteitsbewaking van
geneesmiddelenopslag en distributie.

Het Inspection Readiness proces werd besproken vanuit 3 perspectieven:

Voor de presentaties, ga naar onze Linked-In groep ‘Kennisplatform GDP-RP’

Inspection Readiness 
Mevrouw Ageeth Dekker gaf uitleg over de wetgeving en vereisten ten aanzien van
Inspection Readiness en het belang daarvan. De volgende thema’s zijn besproken
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Het toezicht door IGJ op de farmaceutische producten betreft geneesmiddelen en bloed,
weefsels en organen. Er zijn in totaal 77 medewerkers, waarvan 9 GMP inspecteurs en 6
GDP inspecteurs.

Er is een samenvatting gegeven over de G-vergunningen en aanvraag daarvan. De
vergunningen voor de geneesmiddelen geregistreerd voor mensen worden verleend door
het Ministerie van VWS, waar de aanvragen lopen via Farmatec, IGJ beoordeelt de
toekenning van een vergunning. De vergunningen voor de geneesmiddelen geregistreerd
voor dieren worden verleend door het Ministerie van Landbouw, en lopen via Bureau
Dierengeneesmiddelen waarbij IGJ oordeelt over de fabrikantenvergunning, en Bureau
Dierengeneesmiddelen oordeelt over het verlenen van de groothandelsvergunning.

De (desk) inspecties worden georganiseerd alleen voor de aanvragen van de G-
vergunning en API registratie. Alle GMP/GDP certificaten zijn tot eind 2021 verlengd, ivm
de situatie door COVID-19. Mevrouw Dekker heeft de instructies gedeeld over het
aanvragen van de G-vergunning en API registratie en voorbeelden daarvan.

Top 5 GDP tekortkomingen zijn besproken: geen kwaliteitsrisicobeheer, RP onvoldoende
betrokken/ voert onvoldoende zijn taken en verantwoordelijkheden uit, onvoldoende
management van de temperatuurbeheersing, ontbreken vervoersvoorwaarden,
geen/onvoldoende controle op de veiligheidskenmerken en het deactiveren door een
onbevoegde. De mogelijke consequenties voor deze tekortkomingen zijn de volgende:
boete, intrekken of niet verstrekken van het GDP-certificaat en advies van de minister over
het intrekken van de vergunning.
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Daarnaast is ook gesproken over de FMD en veiligheidskenmerken. Elke locatie van de
vergunninghouder waar geneesmiddelen opgeslagen worden moet een aansluiting op het
NMVS hebben.

De verificatie van de verpakkingen is nodig. Het deactiveren (afmelden) moet
gecontroleerd gebeuren.

De groothandel die fysiek verpakkingen behandelt, moet aangesloten zijn op het NMVS
(bijvoorbeeld kapotte verpakkingen moeten worden afgemeld). Het is belangrijk dat de
audit trail in het systeem juist is, dus als in het magazijn de verpakking beschadigd is, dan
moet bedrijf zelf afmelden in systeem.

Het is van belang dat bij een ‘rood signaal’ alert bij de groothandel eerst wordt bekeken of
het alert in de groothandel zelf is veroorzaakt door bijvoorbeeld onjuist ingestelde
scanners en software en moet actie genomen worden om deze oorzaak weg te nemen.

Daarnaast is het belangrijk om te bepalen bij een ‘rood signaal’ (alert) of er mogelijk sprake
is van een vervalst geneesmiddel. Bij zo’n niet-pluisgevoel mag de verpakking niet
gedistribueerd worden en moet de groothandel een melding doen bij IGJ (via
meldformulier) .

Vervolgens zijn de handige links die de FMD regelgeving supporten, met de aanwezigen
gedeeld (zie de presentatie), inclusief de informatie van IGJ en Farmatec.

Er waren heel veel vragen, die niet tijdens de bijeenkomst beantwoord zijn vanwege de
tijd. Echter, deze vragen heeft mevrouw Dekker na de bijeenkomst beantwoord en deze
zijn ook te vinden in het Q & A document.
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In bijna 50% van de gevallen zijn GMP en GDP inspectie gecombineerd met elkaar.
In het meeste gevallen zijn de Quality Assurance met Headquaters, Supply Chain,
Senior Management, Regulatory Affairs en Pharmacovigilance afdelingen betrokken bij
het voorbereiden van een GDP-inspectie. Minder vaak zijn ook de Medical Affairs en
Marketing en Sales afdeling betrokken.
De inspectie is georganiseerd met behulp van de volgende zaken:

In ongeveer 60% is een ‘dry run’ (een simulatie van de echte inspectie) en een training
met do’s en don’ts met de betrokken collega’s uitgevoerd
In meer dan 60% zijn de inspecties uitgevoerd met 2 inspecteurs tijdens 1 werkdag
Voorbeelden van de verrassende vragen tijdens een inspectie zijn: expliciet vermelden
van de referentie 79b van Directive 2001/83/EC en artikel 2.2.van Guideline 2013/c
343/01, het opvragen van een auditrapport van een derde partij en er is de verwachting
geuit om meer betrokken te zijn bij de veranderingen/ontwikkelingen van de Service
Logistics Provider

Enquête
Uit een gehouden enquête (n=19) voorafgaand aan deze GDP-RP platform -meeting zijn
onder andere de volgende indicatieve uitkomsten gepresenteerd door Daan Odink.

‘Inspection readiness tool’ die rondgestuurd is, vergaderruimtes beplakt met ‘niet
storen’, documenten geprint en digitale opslagomgeving ingericht, backoffice opgezet
met digitale contact, de backup RPs en QPs geïnformeerd en uitgenodigd
vergaderruimten gereserveerd en collega’s van hoofdkantoor over de inspectie
geïnformeerd.
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De inspectie voldoet aan de verwachtingen vanwege de praktische aanpak,
afgesproken agenda die gevolgd wordt, goede discussie en adviezen van de inspectie.
De inspectie voldoet niet aan de verwachtingen in de volgende gevallen: de feedback
op het inspectierapport is niet meegenomen; op de aankondiging stond dat er ook
veterinaire geneesmiddelen meegenomen worden in de scope, terwijl op de inspectie
dag dat niet het geval was.
In veel gevallen is tijdens een inspectie extra aandacht besteed aan de uitbestede
activiteiten (dienstverleners), FMD en geneesmiddelentekorten
De voorbereiding op de inspectie is als volgt gedaan: overzichten van SOPs,
contracten, deviaties gemaakt, SOPs, vergunningen en organogrammen geprint,
recente gepubliceerde inspectierapporten en het laatste inspectierapport van het
bedrijf doorgenomen, presentatie voorbereid voor de inspecteurs
De findings van de inspecties zijn meestal in de Documentatie, Deviaties en CAPAs,
Quality Management System en Zelf-inspecties
In het kader van sharing best practices en learning van de inspectie zijn de volgende
ervaringen gedeeld: de agenda en reikwijdte van de inspectie moeten van tevoren
duidelijk zijn, zodat goede voorbereiding kan plaatsvinden; documentatie van de
meetings en root-cause analyse zijn heel belangrijk; geen zaken verbergen en quality
is for life en niet alleen voor de inspecties
De vragen voor de IGJ waren de volgende: zijn de FMD maatregelen bij de
groothandels die niet distributie doen alleen opslag, vereist? In welke gevallen voert
IGJ de GDP inspectie uit bij de bedrijven die vergunning hebben voor de
dierengeneesmiddelen? Wat zijn de ervaringen van de digitale inspectie (remote
audits) Wie moet tijdens inspectie aanwezig zijn naast RP? Welke voorbereidingen zijn
vooraf nodig van een firma volgens inspectie?

Er was veel interactie tussen Daan en toehoorders.
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Inspection readiness tips & tricks, algemeen en remote
Mirjam en Nicoline gaven uitleg over de tips en tricks voor de remote inspections die
voortaan een optie zijn als gevolg van de consequenties van COVID-19. Op 10-apr-2020
heeft EMA een guidance uitgebracht over de remote GCP inspections. Hierin zijn
instructies gedeeld die MAH’s kunnen helpen. De GDP certificaten zijn automatisch
verlengd tot eind 2021, met een optie dat de Nationale Autoriteiten een remote
assessment kunnen doen wanneer dat nodig is.

De remote audit is een andere manier van auditen. Houd onder andere rekening met: IT
support voor de communicatie systemen (bv. Zoom, Webex, Teams), de training van het
personeel op virtueel logistics en ook met het boeken van de agenda van de collega’s die
geïnterviewd gaan worden op een bepaalde tijd. Let ook op de volgende uitdagingen:
welke documenten elektronisch te delen met de auditors, is het watermark op de
documenten van toepassing, uploaden en het delen van je scherm, technologische
uitdagingen, de remote audit neemt meer tijd in beslag, etc.

De sleutel voor een succesvolle remote audit is duidelijke communicatie tussen auditor en
auditee. Daarnaast zijn de voorbereidingen heel belangrijk, het gebruiken van chat break-
out rooms voor interne discussie en het wijzen op de specifieke rollen van de interviewers.
Aan het eind van de presentatie zijn handige documenten en links gedeeld die de
guidance en support kunnen geven met betrekking tot het voorbereiden en de uitvoering
van een remote audit.

Dank aan de sprekers voor hun presentaties en antwoorden en de commissie voor de
voorbereiding en het op de kaart zetten van dit actuele onderwerp.

Door de vele vragen over de FMD regelgeving wordt de vervolgbijeenkomst
georganiseerd in Q1 2021.
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