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GMP Apotheek De Collegiale Bereiding voldoet aan de eisen zoals geformuleerd 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

DCB

Dexamethason tablet 1,5 mg
16115880   54260    500 st

Dexamethason tablet 4 mg EAG
16059417   54241    50 st

Pipamperon tablet 20 mg EAG
16079442   54257    50 st

Pipamperon tablet 10 mg EAG
16079477   54256    50 st

Vitamine D3 tablet 5600IE EAG
16079426   54259    50 st

Deze artikelen zijn opgenomen in ons assortiment



BUFA

Presentaties grondstoffen
Soms moeten wij een presentatie uit de handel nemen omdat er te
weinig vraag naar is. In de meeste gevallen kunnen wij het product

als special voor u bestellen.
Mist u een product dan kunt u 

contact opnemen met uw
accountmanager of de 
afdeling teamsa@spruyt-
hillen.nl.

Beschikbaarheid batchdocumentatie

Op uw verzoek is het mogelijk om naast het vertrouwde BUFA
analysecertificaat ook andere batchdocumentatie zoals het
analysecertificaat van het contract laboratorium en de producent
op te vragen. Dit kan uw eigen ingangscontrole vergemakkelijken!
U kunt uw verzoek mailen naar kwaliteitszorg@spruyt-hillen.nl

BUFA ondersteunt de wetenschappe-
lijke bijeenkomsten ter verdere verbe-
tering van de Nederlandse farmacie.
Daarnaast ondersteunt BUFA al ge-
durende vele jaren scholen en univer-
siteiten met extra goedkope of gratis 
producten.
Ook zijn enkele producten uit het 
BUFA assortiment gratis in de derde 
wereld ingezet. 

BUFA is niet alleen maatschappelijk 
betrokken maar streeft ook naar 
absolute topkwaliteit.

✓  GMP/GDP leveranciers zijn  
onze preferred suppliers

✓  Bereiding conform GMP

✓  Spruyt hillen is ISO 9001: 
2008 gecertificeerd

✓  Spruyt hillen heeft van het  
WINAp het predikaat 
“betrouwbare leverancier” 
gekregen

✓  Actueel en breed  
assortiment grondstoffen

✓  Etikettering volgens  
NVZA-richtlijn

✓  Analyse certificaten zijn  
via www.spruyt-hillen.nl  
24/7 beschikbaar

BUFA is een betrouwbaar partner van 
uw apotheek en staat voor langdurig 
bewezen kwaliteit.

BUFA Grondstoffen
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GMP pakket

Mededelingen GMP pakket 

 Wijziging

Wijziging binnenlak
In de nieuwsbrief van september 2014 hebben wij aangekondigd dat de binnenlak van de aluminium tubes 
wijzigt. Inmiddels zijn er weer twee tubes die voorzien zijn van deze nieuwe binnenlak.
Artikelomschrijving  Artikelnr.  Z-indexnr. Charge
Tube oogzalf alum. pe GG 5 gr 6942 13734970 CAS-160069
Tube bedr. aluminium 30 gr FNA  6853 12211982 1170761
Op het analysecertificaat staat een verwijzing naar de juiste versie van het Product Specificatie Blad. 

Wijziging verpakkingseenheid infusiefles 500 ml
Door een wijziging in de verpakkingseenheid zijn de bestelgegevens van onderstaande infusiefles vanaf heden 
gewijzigd. 
Artikelomschrijving Artnr. Z-indexnr. Eenheid      Artnr. Z-indexnr. Eenheid
 oud oud oud nieuw nieuw nieuw
Infusiefles 500 ml type I schr  6409 14885239 30 st  208734 16156927 18 st

Wijziging Product Specificatie Blad
Het Product Specificatie Blad van de onderstaande artikelen is aangepast.
Vanaf heden is er een nieuwe revisie beschikbaar op onze website:
Artikelomschrijving  Artikelnr. Z-indexnr. PSB revisie
Tube oogzalf alum. pe GG 5 gr. 6942 13734970 Rev04
Tube bedr. aluminium 30 gr FNA 6853 12211982 Rev03

Na uitverkoop uit ons assortiment
Door de geringe vraag naar onderstaande artikelen zullen deze artikelen na uitverkoop niet meer tot ons 
assortiment behoren.
Artikelomschrijving Artikelnr.  Z-indexnr.  
Reumaflacon 125 ml + dop 6079B 15055132
Infusiefles 250 ml type II 2 6392 14777347
Infusiefles 1 L type I schr 6411 14832720

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



Milieuvriendelijke verpakkingen
Ook u kunt zich op een positieve manier onderscheiden door te kiezen 
voor duurzaamheid.

Spruyt hillen heeft naast het brede assortiment aan bereidingen, 
grondstoffen, primaire en secundaire verpakkingen een bewuste keuze 
gemaakt om in te zetten op milieuvriendelijke verpakkingen. 
Als eerste leverancier in de farmaceutische markt biedt Spruyt hillen 
aan het eind van 2015 een compleet assortiment aan milieuvriendelijke 
verpakkingen. Voor dit milieuvriendelijk assortiment hebben wij gekozen 
voor een frisse uitstraling. 

De milieuvriendelijke verpakkingslijn ‘van uw apotheker’ bestaat uit 
drie blokbodemzakken en een stevige papieren draagtas (van 100% 
gerecycled papier), drie I’m Green kunststof draagtassen (van minimaal 
85% suikerrietafval)* en vier stripvouwdoosjes (van minimaal 80% 
gerecycled papier en een FCS gecertificeerde toplaag).

 *  De I’m Green draagtassen vallen net als alle andere kunststof/plastic 
draagtassen per 1 januari 2016 ook onder het verbod op gratis plastic 
draagtassen.

VERPAKKINGEN



Spruyt hillen

Het ‘elektronisch’ 
gemak voor het  
plaatsen van uw 
orders!

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 dan is dat geen 
probleem wij stellen deze graag aan u ter 
beschikking.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Team Special 
Accounts. U kunt hen bereiken onder 
telefoonnummer 030-2814404 of mailen 
naar teamsa@spruythillen.nl

Druk bezocht Symposium ‘Bereidingen ten 
behoeve van de thuissituatie’.

In samenwerking met FarmaActueel vond het Symposium plaats 
op dinsdag 16 juni jl. in een goed bezet Corpus Congress Centre in 
Leiden. 

De ruim 65 belangstellende Openbare- Poliklinische- en 
Ziekenhuisapothekers waren aanwezig om de presentaties van 
Oscar Breukels, Maarten Ploeger, Marloes Oostveen, Renetta 
Fransens en Laurens Schulpen bij te wonen. 
Tijdens de presentaties werd aan de hand van praktijkvoorbeelden 
uit de ziekenhuisapotheek aangegeven tegen welke problematiek 
dagelijks wordt aangelopen en hoe een goed lopende organisatie 
voor het leveren van bereidingen in de thuissituatie voor iedereen in 
de keten optimaler kan verlopen. 
Laurens Schulpen een van de apothekers bij Service Apotheek 
Woerden en Renetta Fransens, apotheker Apotheek Sneek gaven in 
hun presentaties aan een bijzondere interesse in het bereiden van 
geneesmiddelen te hebben. Het zelf bereiden van geneesmiddelen 
maakt dan ook een wezenlijk onderdeel van hun dagelijkse 
werkzaamheden uit. 
Doerine Postma, apotheker KNMP Geneesmiddel Informatie 
Centrum, heeft in haar presentatie namens de KNMP het belang van 
Bereidingen toegelicht.

Van de mogelijkheid om na het symposium een “Reis door de mens” 
te bezoeken hebben veel deelnemers gebruikt gemaakt.

Op www.FarmaActueel.nl en www.Spruyt-hillen.nl zijn de webcasts 
van het symposium “Bereidingen tbv de thuissituatie” terug te 
vinden.



Evenementen 2015

Datum Congres Locatie Organisatie

6 oktober  KNMP-congres Beatrix Utrecht KNMP

6 oktober  Geneesmiddelen: 
 Winst of verspilling? Utrecht FarmaActueel

7 oktober  Bruggink: Inkoop (geneesmiddelen) 
 in ziekenhuizen - deel 2 Huizen Bruggink

10 november  Highlights ziekenhuizen Eindhoven CaalenAdvies

10 november  Bruggink: BIG data 2020: “Can data 
 and algorithms defeat death?” Huizen Bruggink

12 november  Ziekenhuisfarmaciedagen NVZA* Brabanthallen Den Bosch NVZA

17 november  Highlights ziekenhuizen Amersfoort CaalenAdvies

26 november  Themaconferentie 
 medicatieveiligheid  NVZA

*op stand nr. 2 ontvangen onze accountmanagers u graag.

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

Actuele informatie 
over ons assortiment 
per e-mail ontvangen?

Wilt u direct en sneller geïnformeerd 
worden over:

• Kwaliteitswijzigingen

• Assortimentswijzigingen

• Backorderinformatie

Mail uw e-mailadres(sen) naar:
teamsa@spruyt-hillen.nl. Geef 
in de mail aan waar uw interesse 
naar uitgaat. U ontvangt dan alleen 
informatie die voor u interessant is.


