
 Online WMO/GCP herregistratie voor artsen en verpleegkundigen

Controleer op emwo.nl/gcp-wmo-register 

of je geregistreerd bent in het GCP-WMO 

register en of je registratie nog niet is ver-

lopen. Kun je jezelf niet terugvinden? Neem 

dan contact op met EMWO. Het volgen van 

de WMO/GCP herregistratie cursus leidt 

alleen tot verlenging als je een actieve 

registratie in het register hebt.

Start direct met het doorlopen van de 

online modules, op je smartphone, tablet 

of desktop. Na afronding van de cursus 

download je jouw WMO/GCP herregistratie 

certificaat en wordt jouw registratie in het 

GCP/WMO register verlengd. Je houdt een 

jaar toegang tot de training en functio- 

naliteiten van myGCP® Zo kun je ook na de 

training nog eens iets opzoeken.

Controleer register1 Kies je licentie2 Volg training3

Overzicht

Inhoud: Good Clinical Practice richtlijn update R2 2017, EU 
 Verordening Geneesmiddelen, safety reporting, 
 multicenter onderzoek, medische hulpmiddelen,  
 kwaliteitsborging en niet-WMO-plichtig onderzoek.

Duur :  4,5 uur

Onderdelen :     Basismodule medisch wetenschappelijk onderzoek  
    en gewijzigde wetgeving.      
    Een module voor elke stap
    in klinisch onderzoek: van opzet tot afronding.

Taal : Nederlands

Certificaat :  WMO/GCP herregistratie certificaat en 
 verlenging in GCP-WMO register (door EMWO)

Accreditatie :  V&VN (6 pnt), VSR (6 pnt) en KNMG-GAIA (7 pnt)

Jouw WMO/GCP herregistratie geregeld in 3 eenvoudige stappen

Online
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Heb je de afgelopen jaren een WMO/GCP certificaat behaald en verloopt 
deze binnenkort? Verleng dan nu jouw registratie in het GCP-WMO register 
via de enige online WMO/GCP herregistratie cursus van Nederland. Om in 
aanmerking te komen voor deelname aan de herregistratie cursus moet je 
geregistreerd staan in het GCP-WMO register van het EMWO. Je volgt de 
cursus thuis, in de trein of tijdens de nachtdienst. Wanneer het jou uitkomt.

powered by:
Meer informatie of vragen? Ga naar www.gcpcentral.com of neem contact 
op met de klantenservice       088 – 7300 888        klantenservice@gcpcentral.com
Direct starten? Ga naar mygcp.nl

€ 125,-
p.p. excl. BTW 

training 

Ga naar myGCP.nl en kies voor de 

webshop. Kies de WMO/GCP her-

registratie training en doorloop de 

stappen in de webshop. Je betaalt 

eenvoudig en veilig via iDEAL. Na 

succesvolle betaling staan de train-

ingsmodules voor je klaar in je leerlijn.

Verleng jouw registratie in het GCP-WMO register

herregistratie 
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