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Spruyt hillen

Vertrouwen in Bereiding
Vertrouwen, wel een dingetje hè? Vertrouwt u uw 
omgeving? Vertrouwt uw omgeving u? En vertrouwt u 
uzelf wel?
Vertrouwen is zo belangrijk maar we zijn er niet altijd 
zo mee bezig. Als ik vandaag het Algemeen Overleg 
Geneesmiddelen online beluister, zie ik veel gebrek aan 
vertrouwen. Vertrouwen tussen politieke partijen en 
Minister Schippers van VWS. Als ik al jaren aanschouw 
hoe zorgverzekeraars en apothekers met elkaar 
omgaan, zie ik gebrek aan vertrouwen.
Maar het begint allemaal met vertrouwen in uzelf. Als 
het vertrouwen in uzelf er is, niet te verwarren met 

arrogantie, van “ik kan het wel”, maar echt vertrouwen 
omdat u de kennis en de kunde heeft, moet u doorgaan 
op het pad. Laat anderen zien dat u vertrouwen heeft in 
uzelf, dat u kennis en kunde heeft, maar vooral plezier 
en passie in uw werk.
Laat dan vervolgens los, alles wat dat verstoort. 
Vergoedt de zorgverzekeraar die eigen bereiding 
niet? Laat dat van uw schouder afglijden. Zorg 
voor die patiënt, en zie u krijgt er wat anders voor 
terug: de dankbaarheid van de patiënt. Valt de 
medicatiebeoordeling onder het eigen risico van de 
patiënt. Laat gaan, en doe het voor de patiënt.
Ja, zie ik u denken, maar mijn omzet dan? Ik geloof er 
in dat alles begint met passie en zelfvertrouwen, de rest 
volgt vanzelf. Hoe kom ik daarbij?
Recent kwam een rapport uit dat de medicatieveiligheid 
slechter is dan een paar jaar geleden. Het kwam aan 
bod in datzelfde Algemene Overleg Geneesmiddelen. 
Om medicatieveiligheid te vergroten moeten VWS en 
Zorgverzekeraars iets. En dan komen ze bij u. Laat zien 
dat u degene bent die dat ambieert voor de patiënt. 
Het komt vanzelf bij u terug.
Zo zal het ook gaan met bereidingen. Blijf volhouden 
voor uw patiënt. U bent tenslotte de enige die mag 
bereiden specifiek voor die ene patiënt. Het komt straks 
vanzelf naar u toe.

Vertrouw op uzelf, leef met passie

Voormalig ziekenhhuisapotheker Berry van Schaik,
 nu 15 jaar beheerder van FarmaActueel, de 

nieuwssite voor en door apothekers, levert in 2017 
een bijdrage aan onze nieuwsbrief. 



DCB

GMP apotheek De Collegiale Bereiding

 In ons assortiment opgenomen

Artikelnr. Omschrijving Eenh. Z-Indexnr.
54116 Triamcinolonacetonide 0,1% Salicylzuur 30 g 15959449 
 3% vaseline lanettecrème 
54271 Chloorhexidine oogdruppels 0,02% 10 ml 16311485 

  Binnenkort verwacht

•	 Hydrocortison	drank	1	mg/ml
•	 Glycopyrroniumbromide	tablet	1	mg
•	 Atropine	oogdruppels	0,01%	

BUFA

 In ons assortiment opgenomen

Artikelnr. Omschrijving Eenh. Z-Indexnr.
210850 Alimemazine hemitartras  10 g 13492012

Voorheen omschreven als Alimemazine tartras met artikelnummer 251806

Een actueel overzicht van de BUFA grondstoffen treft u aan op onze 
website www.spruyt-hillen.nl. Vindt u uw gewenste product niet in onze 
webshop neem dan contact op met de afdeling Special Accounts:  
030 281 4404 of teamsa@spruyt-hillen.nl

BUFA

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.
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Spruyt hillen

In vogelvlucht
In 1894 begonnen apotheker Wieringa en  
apotheker Spruyt samen met apotheker Hillen  
een verbandstoffenfabriek in Arnhem. 

In 1897 werd de firma Spruyt, Hillen & Co 
verbandstoffenfabriek en groothandel in  
medische artikelen ingeschreven bij de Kamer  
van Koophandel te Arnhem.

Wattenmagazijn ca. 1925

Voor Spruyt hillen is 2017 ook een bijzonder jaar.  
In 1897 opgericht bestaat Spruyt hillen dit jaar 120 jaar.

Ook Spruyt hillen is aanwezig 
tijdens het KNMP Voorjaars 
Jubileumcongres op 13 april a.s. 
Wij ontvangen u graag op onze 
stand.



In 1899 stonden Spruyt en Hillen aan de wieg van 
OPG. Het was een ‘zaak van en voor apothekers’.
Zes jaar later volgde de integratie van beide 
ondernemingen. Vanuit Arnhem naar een 
grachtenpand in Utrecht vond Spruyt hillen 
onderdak in het voormalig hoofdpostkantoor  
“Achter	de	Dom”.			
Spruyt hillen hield zich toen hoofdzakelijk bezig met 
het produceren en verpakken van gaasjes, watten 
etc. Verbandstoffen werden onder de naam ESHACO 
verkocht, later Klinion’s. 

Vanaf oktober 2004 werd met de verantwoordelijk-
heid	voor	Apotheek	De	Collegiale	de	nieuwe	lijn	
voor Spruyt hillen ingezet. 
Niet alleen Spruyt hillen is al meer dan een eeuw 
uw partner ook BUFA is al ruim een eeuw een 
begrip in de Nederlandse apotheken. In 1911 
is de handelsmaatschappij in farmaceutische 
grondstoffen	gestart.	Deze	handelsmaatschappij	
(later BUFA BV en sinds enkele jaren Fagron 
Services) is uitgegroeid tot een gereputeerde 
specialist in de verpakking van farmaceutische 
grondstoffen en halffabrikaten.      

Het assortiment werd 
uitgebreid met apparatuur, 
verpakkingen en 
incontinentiematerialen. 
Later kwamen 
daar de urinezakken 
(Curion-S) en de 
injectiespuiten en naalden 
(Jecton-S) bij. 

Door altijd in te spelen op recente ontwikkelingen kunnen wij 
u ook in 2017 de juiste, unieke mix van producten, diensten en 
concepten aanbieden.  



Ad Hoc Bereidingen

GMP Apotheek De Ad Hoc Bereider 
Via onze website kunt u gemakkelijk en snel uw Ad hoc 
bereidingen bestellen. 
Een groot deel van onze Ad Hoc producten kunt u zonder 
recept bestellen en kunnen wij tussen de 1 en 3 werkdagen 
leveren. 
Een overzicht van de gestandaardiseerde Ad Hoc artikelen 
vindt u onder bereidingen op www.spruyt-hillen.nl.

  Wijziging 

De	verpakkingsinhoud	van	Betamethason	0,1%	 
fusidinezuur 2% crème is gewijzigd in 20 g  (was 30 g).
Nieuwe artikelnr:  210859 
Z-indexnummer:   16343700 

 Aanvulling assortiment

Probenecide tablet 250 mg is recent aan het assortiment 
toegevoegd.
Eenheid:  300 stuks
Artikelnummer:  210856
Z-indexnummer:  16327098

 

Heeft u een speciale aanvraag, vult u 
dan het formulier in op onze website 
en de aanvraag wordt direct door ons 
in behandeling genomen. 



Spruyt hillen

Evenementen 2017

Datum Congres Locatie Organisatie

22, 23 en 24 maart  EAHP Congres  Cannes EAHP

28 maart NVZA ledenvergadering Landgoederij Bunnik NVZA

23 maart Bruggink: Naar een nieuw bestuurlijk  Almere Bruggink
 hoofdlijnen akkoord 2018

2	juni	 VJA	Voorjaarsdag	 De	Valk	–	De	Bilt	 Vereniging	Jonge		
   Apothekers

15 juni ESCP Workshop Leiden ESCP

21	juni	 PostASCO/PostEULAR/Themamiddag	 “Kaasboerderij	De		 FarmaActueel
  Weistaar”, Maasbergen

27 juni NVZA ledenvergadering Groene Paviljoen Baarn NVZA

27 juni Innovatieve zorgcontractering ONVZ Houten Bruggink
 2017 - 2018

Bron www.farmaactueel.nl



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.

Volg ons 


