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Geregistreerde geneesmiddelen hebben de beste 
ingebouwde waarborgen om uw patiënten adequate zorg 
te verlenen. Is een geregistreerd middel beschikbaar, 
dan verdient dat altijd de voorkeur. Wanneer een 
geregistreerd geneesmiddel niet beschikbaar is, kan een 
bereiding uitkomst bieden. Ook binnen verschillende 
typen bereidingen verschilt de mate waarin waarborgen 
ingebouwd kunnen worden. 

Hiervoor hanteren wij onderstaande rangorde: 
1.  Voorraadbereiding conform GMP, waarbij batchvrijgifte 

wordt toegepast
2. Gestandaardiseerde bereiding conform GMP
3. Niet gestandaardiseerde bereiding conform GMP

Om zoveel mogelijk bereidingen in categorie 1 aan te bie-
den, proberen wij ons assortiment voorraadbereidingen 
continu uit te breiden. Bij onze voorraadbereidingen zijn 
vele van de waarborgen die bij geregistreerde genees-
middelen van toepassing zijn in het proces ingebouwd, 
bijvoorbeeld houdbaarheidsonderzoek en vrijgifteanalyse 
op iedere batch die wij voor uw patiënten maken.

Met het voorraadassortiment (categorie 1) van GMP 
apotheek De Collegiale Bereiding is een bijzonder groot 
deel van de bereidingsbehoefte in de apotheek afgedekt. 
Is hiermee alsnog niet voldaan aan de behoefte van 
uw individuele patiënt, dan verwijzen wij u graag door 
naar de dienstverlening van GMP apotheek De Ad Hoc 
Bereider (categorie 2 & 3).

De voorraadbereidingen die beschikbaar worden gesteld door GMP apotheek 
De Collegiale Bereiding voldoen 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

Producthiërarchie en uitbreiding assortiment

Realisatie assortiment voorraadbereidingen 
GMP apotheek De Collegiale Bereiding

Binnenkort 
beschikbaar

• Siliconencrème 20%



BUFA

Categorisatie grondstoffen

Een beperkt aantal grondstoffen kan niet langer als API worden 
gecategoriseerd. De oorzaak is meestal dat de producent niet beschikt 
over een GMP-vergunning of written confirmation. Als gevolg hiervan 
worden de betreffende grondstoffen vanaf heden aangemerkt als 
“excipient use” of als “cosmetic quality”. Op het analysecertificaat 
zal dit als extra opmerking bij de kwaliteitseisen worden vermeld. De 
kwaliteit van de grondstof wijkt niet af van de huidige charges. Met deze 
wijziging willen wij vooral duidelijkere informatie verstrekken m.b.t. onze 
producenten en de beschikbare documenten.

Afwijkende bewaartermijn grondstoffen

Sinds 2005, na de publicatie van GMP part II voor API’s, wordt er veel 
meer aandacht besteed aan alle kwaliteitsaspecten van grondstoffen 
voor farmaceutische producten.

Fabrikanten zijn verplicht om stabiliteitsstudies uit te voeren en “vaste” 
bewaartermijnen aan te geven.
Voorheen was de houdbaarheid van deze grondstoffen vooral gebaseerd 
op algemene informatie; tegenwoordig conformeren leveranciers zich 
steeds meer aan de door de fabrikant opgegeven bewaartermijn.

Om de vervaldatum van onze producten te kunnen garanderen 
verplichten wij onze leveranciers deze data aan te leveren.
Er is nu een overgangsperiode ontstaan waarin grondstoffen met een 
recenter chargenummer een eerdere vervaldatum kunnen hebben dan 
grondstoffen met een oudere charge van bijvoorbeeld het afgelopen jaar. 
In de loop der tijd zullen alle grondstoffen overgezet zijn op dit systeem, 
maar tijdens de inhaalslag kan het voorkomen dat dit fenomeen optreedt.    

U bereidt nog zelf en u wilt 
eindproducten maken van de beste 
kwaliteit. Spruyt hillen levert u 
farmaceutische grondstoffen van 
topkwaliteit van het merk BUFA. 

Waarom BUFA? Overtuig uzelf!

✓  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 aluminium tubes
In de nieuwsbrief van september 2014 hebben wij aangekondigd  
dat de binnenlak van de aluminium tubes wijzigt.
Onderstaand een overzicht van de tubes en bijbehorende  
chargenummers voorzien van deze nieuwe lak.

Artikelomschrijving  Artikelnr.  Z-indexnr. Charge
Tube bedr. aluminium 15 gr FNA  6851  12211974  1171927
Tube blanco aluminium 30 gr  6863  13734946  1172619

Op het analysecertificaat staat een verwijzing naar de juiste versie van het  
Product Specificatie Blad. 

Uit het assortiment
Door de geringe vraag naar de tube blanco aluminium 15 gr met artikelnummer  
6861, is deze uit ons assortiment gehaald. De alternatieven zijn:

Artikelomschrijving  Artikelnr. Z-indexnr.
Tube wit aluminium 15 gr  6891  15098273
Tube bedr. aluminium 15 gr FNA  6851  2211974

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



Begin 2015 heeft voormalig Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
mevr. Mansveld, het plan gelanceerd om een heffing in te voeren over het 
verstrekken van plastic draagtassen per 1 januari 2016. Mede door het 
aftreden van voormalig staatsecretaris Mansveld is er wellicht wat ruis op 
de lijn gekomen. Voorlopig zijn er (op de website van het ministerie en de 
beschikbare info uit de Tweede Kamer) geen aanwijzingen dat de regelgeving 
uitgesteld gaat worden. 

Eenvoudig gezegd betekent dit dat een plastic draagtas niet meer gratis 
weggegeven mag worden. Het doel is duidelijk, verminderen van zwerfafval en 
het verminderen van de milieudruk door de plastic draagtas.  
  

VERPAKKINGEN

Om u te ondersteunen bij deze nieuwe regelgeving hebben 
wij voor u verschillende alternatieven beschikbaar, hetzij in de 
vorm van papieren draagtassen ofwel de duurzamer non woven 
draagtassen.  
   
Daarnaast hebben wij begin 2015 een milieuvriendelijke lijn plastic 
draagtassen “Van uw apotheker” geïntroduceerd. De draagtassen 
uit deze lijn zijn gemaakt uit minimaal 85% rietsuiker afval (Bio-
PE) en geven daardoor een minder zware druk op het milieu dan 
de conventionele PE draagtas uit fossiele brandstof. De tassen uit 
deze lijn zullen echter ook vanaf 1 januari 2016 niet meer gratis 
mogen worden meegegeven.  

Nieuwe regelgeving plastic draagtassen



Spruyt hillen

NVZA etiketten

Wij streven ernaar voor u een totaalleverancier te zijn door een 
compleet pakket aan te kunnen bieden. Dat is ook de reden dat wij 
binnenkort de NVZA etiketten toevoegen aan ons assortiment.
Wij streven ernaar de Serie 1 en Serie 2 etiketten nog dit jaar te 
kunnen leveren.  

Uw voordelen:
• Gemakkelijk via onze website www.spruyt-hillen.nl te bestellen
• Minimum afname 1 rol
•  Per stuk verpakt in folie met vermelding van artikelnummer en 

chargenummer
• Samen met uw overige producten te bestellen

De etiketten worden :
• Vervaardigd conform de Richtlijn Etikettering van de NVZA
•  Getest en akkoord bevonden door het LNA mbt maatvoering, kleur 

achtergrond en bedrukking, kwaliteit schutblad en belijning
• Op aanvraag ontvangt u een analysecertificaat

De overige etiketten worden gefaseerd opgenomen, hierover 
ontvangt u uiteraard bericht

GENEESMIDDEL TOEGEVOEGD
Geneesmiddel:

Hoeveelheid: Opl. middel:

Dat.: Tijd: Paraaf:

Houdbaar t/m: Controleparaaf:

Naam patiënt: M/V

Geboortedatum: Afd.:

VOOR INFUSIE



Evenementen 2015

Datum Congres Locatie Organisatie

7 januari Hoe spreek ik de taal van de inkoper? Landgoed de Horst, Diebergen Pfizer

16-18 maart 21e EAHP Congres Austria Center Vienna, Wenen
 Thema ‘Ziekenhuisapothekers nemen  
 het voortouw - partnerschappen  
 en technologieën’.

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.

Wij wensen u sfeervolle kerstdagen en een goed en succesvol nieuwjaarWij zullen ons ook in 2016 continu 
inspannen om op een professionele, 
enthousiaste en SLIMME manier SAMEN met u VERDER te komen.


