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DCB

AD HOC bereidingen

Mededelingen GMP pakket 
Spruyt hillen is continu bezig met het vernieuwen en 
updaten van het GMP pakket.

  Uitbreiding

Het GMP pakket is uitgebreid met de volgende artikelen:

Artikelnr.  Omschrijving  Z-indexnummer
6200 Druppelflacon 10 ml bruin, type III 14832542
6202 Druppelflacon 20 ml bruin, type III 14885131
6203 Druppelflacon 30 ml bruin, type III 14855852
6204 Druppelflacon 50 ml bruin, type III 14885158
6205 Druppelflacon 100 ml bruin, type III 14832593
6162 Schroefdop PE wit met 
 garantiesluiting vr PET-flessen 14573350
209266  Schroefdop PP wit 28 mm, 
 zonder inlage 15766578

De nieuwe Product Specificatie Bladen zijn vanaf heden, na inloggen,  
te downloaden via www.spruyt-hillen.nl

Doorgeleverde 
bereidingen GMP apotheek 
De Collegiale Bereiding 
(DCB) in G-Standaard

Uw voordelen:

• Eenvoudig

• Tijdbesparend

• Uploaden recept mogelijk

Sinds april zijn alle Z-indexnummers 
van de doorgeleverde bereidingen 
van DCB voor u beschikbaar!
Dit betekent ook dat we afscheid 
nemen van het mapje met product-
samenstellingen. Hiervoor verschijnen 
dan ook geen updates meer. Additi-
onele productinformatie is via onze 
website als Product Specificatie Blad 
(PSB), Product Informatie Folder (PIF) 
en Analyse Certificaat (AC) te down-
loaden na inloggen.

GMP pakket

Sinds een maand kunt u uw 
ad hoc bereidingen 
gemakkelijk bestellen via  
www.spruyt-hillen.nl!



Op woensdag 23 april 2014 organiseerden Spruyt 
hillen en FarmaActueel het Symposium Elektronisch 
Voorschrijven voor ziekenhuisapothekers. 
Dit geaccrediteerde Symposium werd in de sfeervolle 
locatie Mammoni in het hart van de historische 
binnenstad van Utrecht bijgewoond door ca. 45 
ziekenhuisapothekers.

Symposium Elektronisch 
Voorschrijven

Spruyt hillen

Regelmatig organiseert Spruyt hillen symposia voor 
verschillende doelgroepen om een bijdrage te leveren 
aan het kennisniveau en de ziekenhuis farmacie. Op 
deze manier draagt Spruyt hillen uit een waardig 
partner te zijn van de ziekenhuisapotheker.

Na de aangeboden lunch startte dagvoorzitter Ed de 
Vogel met het programma door zijn brede ervaring 
op het implementeren van het EVS in het Albert 
Schweitzer ziekenhuis met de aanwezigen te delen.

Ineke Roos vanuit de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg gaf aan dat handhaving van de 
inspectie de richtlijnen van de beroepsgroep volgt; 
weliswaar met enige vertraging. Dit om ook de 
laatste 20% van de ziekenhuizen die nog niet de 
nieuwe, veilige manier van voorschrijven hebben 
geïmplementeerd over te zetten op EVS.
 
Peter Wierenga, Heleen van der Sijs en Peer de Graaf 
gaven hun ervaringen in respectievelijk Deventer 
Ziekenhuizen, Erasmus Medisch Centrum en het 
Amstelland Ziekenhuis weer. 



Wijziging  
Geneesmiddelenwet

De richtlijn 2011/62/EU (Falsified medici-
nes) is in juli 2013 voor alle Europese lid-
staten vastgesteld. Deze richtlijn is  
geïmplementeerd in Nederland via een 
wijziging van de Geneesmiddelenwet en 
de Regeling Geneesmiddelenwet, die op 
10 december 2013 in werking zijn getre-
den. Handhaving geschiedt sinds  
1 januari 2014. 

Dit betekent voor ons als leverancier van 
actieve farmaceutische grondstoffen 
(API’s) dat van alle API’s, geproduceerd in 
een land buiten de Europese Unie en door 
ons zijn geïmporteerd na december 2013, 
een Written Confirmation beschikbaar is.  

Wij voeren een actief beleid om te kunnen 
garanderen dat onze leveranciers en fa-
brikanten voldoen aan deze richtlijn.

BUFA

Het programma werd afgerond met een prikkelende en 
levendige presentatie van Michiel Warlé, chirurg uit het 
UMC Nijmegen. Uit zijn presentatie kwam naar voren 
dat er op het gebied van samenwerking, communicatie 
en taakverdeling nog één en ander te winnen valt in de 
ziekenhuizen.
Na afloop van het inhoudelijke programma vond de 
borrel met aansluitend de Tapas workshop plaats.
Omdat niet iedereen elkaar kende een leuke manier om 
collega’s beter te leren kennen. 

Ondanks de uitbundige en informele sfeer was  de 
avond ook leerzaam door werkinhoudelijke ervaring in 
wat meer detail met elkaar uit te wisselen, waardoor 
het programma ongeveer twee uur uitliep. Al met al 
een zeer geslaagde dag!
We ontmoeten u graag bij een van onze volgende 
bijeenkomsten!

Kwaliteitswijziging

Melatoninum
Artikelnummer:  289305    
Z indexnummer:  14065738    
Verpakkingseenheid:  5 gram

Vanaf charge 13F14-B01-291491 is 
de kwaliteit gewijzigd van  
Huisnorm naar de vigerende BP.



Evenementen  2014

Datum Congres Locatie Organisatie

17 juni Symposium ‘Kennismanagement:  Blokhoeve-Nieuwegein VCD
 Op weg naar medicatieveiligheid 3.0”  

19 juni PostCongres symposium Olympisch Stadion Amsterdam FarmaActueel

24 juni NVZA ledenvergadering Jaarbeurs Utrecht NVZA

26 juni ECOP-congres Krakow ECOP

1 juli Toename van geneesmiddel effectiviteit en UMCG Groningen UMCG
 Veiligheid met vermindering van de kosten? 

31 augustus FIP-congres Bangkok Bangkok FIP

16 september NVZA ledenvergadering Jaarbeurs Utrecht NVZA

7 oktober KNMP-congres Jaarbeurs Utrecht KNMP

22 oktober ESCP-congres Kopenhagen ESCP

13 november NVZA Lustrum Tweedaagse  NVZA

25 november NVZA ledenvergadering Jaarbeurs Utrecht NVZA

7 december ASHP-congres Anaheim ASHP 

Spruyt hillen



Zet- en drukfouten voorbehouden. 

www.spruyt-hillen.nl

Tinbergenlaan 1    3401 MT IJsselstein    Postbus 46    3400 AA IJsselstein   T 030 281 44 11     F 030 281 44 44    E algemeen@spruyt-hillen.nl

Wilt u ook bijdragen aan nieuwe 
ontwikkelingen in uw vakgebied? 
Meld u dan nu aan om ook deel te nemen 
aan onze ziekenhuisadviesraad.

Wat kunt u verwachten wanneer u hieraan 
meedoet? 
•   U ontvangt per e-mail diverse vragen 

over de haalbaarheid van innovatieve 
producten, concepten of ideeën.

•   Met uw antwoorden kunnen wij beslissen 
welke innovaties worden doorontwikkeld

•   U ontvangt een vergoeding die gekoppeld 
is aan de benodigde tijdsinvestering voor 
elke vraag.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te 
sturen naar j.spangenberg@spruyt-hillen.nl

Ziekenhuisadviesraad


