
Ziekenhuis Nieuwsbrief 
September 2014



BUFA omeprazolsuspensiekit  
2 mg/ml 100 ml

BUFA steriele halffabrikaten 50 ml in injectieflacon 

• Z-Indexnr: 16016580
• AIP: € 28,49
• Artikelnr:210086
• Volledig vergoed

Hydromorfon HCl  
500 mg = 50 ml
• Z-Indexnr: 16013131
• AIP: € 39,50
• Artikelnr: 208455
•  1 jaar houdbaar bij  

kamertemperatuur

Midazolam HCl  
500 mg = 50 ml
• Z-Indexnr: 16015657
• AIP: € 31,50
• Artikelnr: 208990
•  2 jaar houdbaar bij  

kamertemperatuur

Oxybutynine HCl  
250 mg = 50 ml
• Z-Indexnr: 16013115
• AIP: € 24,95
• Artikelnr: 208361
•  2 jaar houdbaar bij  

kamertemperatuur

  Voorraadbereidingen

Uw patiënten verdienen farmaceutische producten 
van de hoogste kwaliteit. Alleen zo kun u magistraal 
bereiden op het niveau dat u wenst. Wanneer u 
kiest voor BUFA heeft u de zekerheid dat u beschikt 
over producten die voldoen aan de strengste 
kwaliteitsnormen.
Mail teamsa@spruyt-hillen.nl en wij zenden wij u graag 
een overzicht van ons BUFA Grondstoffen assortiment.

BUFA grondstoffen overzicht

DCB

U wilt voor uw patiënten producten van 
de hoogste kwaliteit. GMP apotheek De 
Collegiale Bereiding biedt u deze zekerheid, 
omdat:

Realisatie assortiment 
voorraadbereidingen GMP apotheek 
De Collegiale Bereiding

✓  IGZ heeft vastgesteld: GMP apotheek De 
Collegiale Bereiding voldoet op alle vier de 
onderdelen van de IGZ circulaire betref-
fende het doorleveren van bereidingen;

✓  Dit garandeert u een veiliger en beter pro-
duct voor u en uw patiënt dankzij continu 
stabiliteits- en houdbaarheidsonderzoek;

✓  Wij bieden u de zekerheid dat de produc-
ten voldoen aan richtlijnen en voldoen aan 
regelgeving: hiermee voldoet u ook aan de 
eisen!

✓  Door onze ruime keus aan voorraadberei-
dingen hoeft u minder vaak een beroep te 
doen op onze ad hoc bereidingen: een be-
tere kwaliteitsborging tegen lagere prijzen 
en een groter bestelgemak!

De voorraadbereidingen die beschikbaar wor-
den gesteld door GMP apotheek De Collegiale 
Bereiding voldoen aan de eisen zoals gefor-
muleerd in de circulaire van de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg van 2007.
Dit houdt onder andere in dat:
•  De equivalentie met handelsproducten is 

getoetst en voortdurend wordt bewaakt;
•  De farmacotherapeutische rationaliteit is 

getoetst en voortdurend wordt bewaakt;
•  Er productdossiers aanwezig zijn voor al 

onze producten;
• De bereidingsprocessen conform GMP zijn.

BUFA



Spruyt hillen

Evenementen  2014

Datum Congres Locatie Organisatie

16 september NVZA ledenvergadering Jaarbeurs Utrecht NVZA

18 september  Rijksbegroting 2014 Gemeentehuis Huizen Bruggink

7 oktober KNMP-congres Jaarbeurs Utrecht KNMP

7 oktober  Inkoop (geneesmiddelen) in ziekenhuizen: 
 het speelkwartier is voorbij! Gemeentehuis Huizen Bruggink

8 oktober   Symposium Inkoop/Logistiek/Innovatie 
 voor ziekenhuisapothekers  FarmaActueel

22 oktober  ESCP-congres Kopenhagen ESCP

11 november  Highlights ziekenhuizen Regardz Eenhoorn Amersfoort CaalenAdvies

13 november  NVZA Lustrum Tweedaagse - NVZA

20 november  Highlights ziekenhuizen Pullman Cocagne Hotel Eindhoven CaalenAdvies

25 november  NVZA ledenvergadering  Jaarbeurs Utrecht NVZA

28 november  Jaarlijkse ontmoeting met Kamerwoordvoerders 
 Volksgezondheid. (in Den Haag) De Witte, Den Haag Bruggink

7 december ASHP-congres Anaheim ASHP



Primaire verpakkingsmaterialen
Doordat wij een groot gedeelte van de primaire 
verpakkingsmaterialen uit ons standaard assortiment 
hebben beschreven in Product Specificatie Bladen 
bent u in staat de ingangscontrole van deze GMP 
verpakkingsmaterialen aanzienlijk
te beperken.

Verpakkingen

Spruyt hillen

Spruyt hillen bestaat al meer dan 115 jaar. Van oudsher levert Spruyt hillen een breed assortiment verpakkingen 
voor alle soorten toepassingen voor apotheken. Dit omvat het totale scala van primaire verpakkingen (o.a. tube, 
flacon, medicijnfles), secundaire verpakkingen (o.a. FNA stripvouwdozen, FNA poedervouwdozen) en overig 
verpakkingsmateriaal (o.a. blokbodemzakken, draagtasjes).  

Vermelding “GMP pakket” op etiket
Om het u gemakkelijker te maken staat er op het 
Spruyt hillen etiket de vermelding “GMP pakket”.
Bij binnenkomst herkent u meteen het GMP artikel. 

De GMP producten die intern worden omgepakt 
voorzien wij van een extra GMP sticker
Om de traceerbaarheid van onze artikelen te 
optimaliseren, passen wij de opbouw van het 
chargenummer van artikelen die intern omgepakt 
worden aan.
Door deze werkwijze blijven wij de GMP richtlijnen 
volgen die ook voor u zeer belangrijk zijn. Hierdoor 
verbetert de volledige traceerbaarheid van het product 
tot aan de fabrikant inclusief de tussenliggende 
repackingsprocessen. 
Het chargenummer van deze omgepakte artikelen  
ziet er dan als volgt uit: CAS-123456

GMP assortiment
Continu worden er GMP producten toegevoegd aan 
ons verpakkingsassortiment die getoetst worden  
aan onze hoge kwaliteitseisen. 

 ✓ ISO-gecertificeerde leveranciers

 ✓ WINAp / NVZA ondersteuning

 ✓ FNA licentiehouder



Dit is een uniek en automatisch opvolgend nummer. 
In sommige gevallen staat op de binnen verpakking 
ook het chargenummer van de leverancier vermeld. 
Met dit chargenummer is de bulkverpakking bij ons 
aangeleverd; hiervan zijn de gegevens bij ons bekend.

Van de GMP verpakkingsmaterialen zijn de 
analysecertificaten en Product Specificatie Bladen te 
downloaden via www.spruyt-hillen.nl (u dient hiervoor 
eerst in te loggen).

Secundaire verpakkingsmaterialen
Ook in de secundaire verpakkingsmaterialen bieden wij 
een ruim assortiment, waaronder het FNA assortiment 
met o.a. tubevouwdozen, poedervouwdozen, 
stripvouwdozen en klysmaflacon-vouwdozen in diverse 
uitvoeringen.

Overige verpakkingsmaterialen
Voor het ter hand stellen van 
geneesmiddelen aan de patiënt 
heeft Spruyt hillen o.a. draagtassen 
en blokbodemzakken in haar 
assortiment.    

  
 

 

Gerelateerde producten

Gerelateerde producten
Op www.spruyt-hillen.nl 
geven wij gerelateerde 
producten aan. Twijfelt u 
“welke sluiting” past op 
uw medicijnfles, injec-
tieflacon of infusiefles? 
Door vermelding van de 
gerelateerde producten 
kunt u eenvoudig het 
juiste product vinden.

Het “elektronisch” gemak voor het 
plaatsen van uw opdrachten
Ook via  EDI kunt u snel en efficiënt uw orders bij ons 
plaatsen. Al onze artikelen zijn voorzien van een EAN 
code; alleen met vermelding van deze codes kunnen 
de producten elektronisch worden besteld.

D93A en D01B berichten verwerken wij moeiteloos. 
Onderstaand de adresgegevens voor het plaatsen 
van uw orders: EAN Adrescode Spruyt hillen 
8717159039813

C=NL,A=400Net,P=TiedByTie, S=spruythillen

Heeft u niet alle EAN codes van onze producten in 
uw bezit? Wij stellen deze informatie graag aan u ter 
beschikking. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Verkoopteam Special Accounts.
U kunt hen bereiken onder telnr. 030-2814404 of 
mailen naar teamsa@spruyt-hillen.nl
  

Bestelgemak



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

  Wijzigingen

Doseerspuit 1 ml 
De huidige doseerspuit (1 ml) met dop 
wordt op korte termijn vervangen door een 
doseerspuit die door haar verbeterde uitvoering 
toegevoegd wordt aan ons unieke assortiment 
kwaliteitsproducten. 

Kwaliteitsverbeteringen
De nieuwe doseerspuit is voorzien van een 
gekleurde plunger, waardoor de afleesbaarheid 
duidelijker is. Ook de afsluitcap is gekleurd.
De doseerdop is uitgevoerd met een 
kindvriendelijke en een garantiesluiting.  

De huidige 1 ml doseerspuit met dop 
(artikelnummer 6293) vervalt na uitverkoop.

De bestelgegevens van de nieuwe spuit met 
doseerdop:
• Doseerspuit 1 ml + dop 18 mm 
• Artikelnummer: 209665
• Z-indexnummer: 16036352

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

GMP pakket

  Uitbreiding

Het GMP pakket is uitgebreid met de volgende artikelen:

Artikelnr.  Omschrijving  Z-indexnummer

6201 Druppelflacon 15 ml bruin 14832550

6303 Medicijnfles 60 ml wit gamma 14574101

6307 Medicijnfles 300 ml wit gamma 14574136

6311 Medicijnfles 1000 ml wit gamma 14909405



Vooraankondiging wijziging binnenlak

De aluminium tubes in ons GMP assortiment zijn 
voorzien van een binnenlak. 
Onze leverancier heeft ons bericht dat de samenstelling 
van deze laklaag in de toekomst gaat veranderen.

Spruyt hillen stelt hoge eisen aan haar assortiment. Onze 
kwaliteitsafdeling heeft de gevolgen van de veranderde 
samenstelling van deze laklaag grondig aan onze 
vastgestelde kwaliteitseisen onderworpen.

Bij onze leverancier hebben wij de productinformatie 
van de gewijzigde lak en de monsters ter goedkeuring 
opgevraagd. 
Onze volgende stap in het kwaliteitsproces is de 
inschakeling van het LNA geweest.
Het LNA heeft, na de productinformatie beoordeeld en 
de monsters uitvoerig getest te hebben, goedkeuring 
gegeven voor de aluminium tubes met gewijzigde 
samenstelling van de lak. 
De nieuwe tubes voldoen aan de gestelde eisen voor FNA 
tubes.        

De tubes worden gefaseerd uitgeleverd. Wij houden u 
per artikel op de hoogte wanneer de tube in de nieuwe 
uitvoering wordt uitgeleverd. 

Het betreft de producten in het kader.

Voor meer informatie of indien u inhoudelijke vragen  
heeft over deze vooraankondiging kunt u contact 
opnemen met de afdeling kwaliteitszorg via:  
kwaliteitszorg@spruyt-hillen.nl 

Aluminium tubes

Artikelnr. Omschrijving
6851 Tube bedr. aluminium 15 gr FNA
6853 Tube bedr. aluminium 30 gr FNA
6855 Tube bedr. aluminium 50 gr FNA
6856 Tube bedr. aluminium 60 gr FNA
6857 Tube bedr. alumiunium 100 gr FNA
6861 Tube blanco aluminium 15 gr
6863 Tube blanco aluminium 30 gr
6865 Tube blanco aluminium 50 gr
6866 Tube blanco aluminium 60 gr
6867 Tube blanco aluminium 100 gr
6887 Tube membraan 30 gr
6891 Tube wit alum 15 gr 
6893 Tube wit alum 30 gr 
6895 Tube wit alum 50 gr 
6897 Tube wit alum 100 gr
6941 Tube oogzalf aluminium 5 gr
6942 Tube oogzalf alum. pe GG 5 gr



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


