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Spruyt hillen

Bereidingen: To joy or to enjoy
Bereiden van geneesmiddelen vond ik tijdens 
mijn opleiding net zoiets als koken. Je moet het 
leuk vinden of niet. Koken is altijd wel een hobby 
gebleven, bereiden van geneesmiddelen had dat ook 
zomaar kunnen zijn. Wat wél van belang is, is dat het 
resultaat wel een beetje smaakt. Koken zonder het 
genot van de eter is maar half werk. Zo is het ook bij 
geneesmiddelen. Als je in de apotheek bereidt, wil je 
ook bereiken dat je patiënt geneest. En daarbij moet je 
uitgaan van een goede kwaliteit. 

Om die kwaliteit gaat het nu wel heel vaak, en terecht. 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op 
deze kwaliteit en handhaaft dan ook onderliggende 
wetten op allerlei manieren en met allerlei sancties. 
Elke apotheker krijgt linksom of rechtsom wel eens 
met een Inspecteur te maken. Nu is dit vaak niets om 
bang voor te zijn, maar soms kan een Inspectiebezoek 
verregaande gevolgen hebben.

Hoe bereik je de juiste kwaliteit van bereidingen? 
Natuurlijk passie, maar ook de aandacht erbij, 
protocollen volgen en op de hoogte blijven van de 
laatste ontwikkelingen. Wanneer apothekers elkaar 
zien bij nascholingen is uitwisseling van ervaringen erg 
welkom. Spruyt hillen ondersteunt graag een goede 
nascholing, zoals op 7 juni het symposium The Do’s 
and Don’ts van Bereidingen heeft plaats gevonden 
in Utrecht. Thema’s waren het beoordeling van 
receptuur en de taken van een kwaliteitsfunctionaris 
in de apotheek. Ook het delen van ervaringen van een 
Inspectiebezoek zijn aan de orde geweest. Zorg dat 
u uw zaakjes goed voor elkaar hebt. Daar werken wij 
graag aan mee. Zodat u echt kunt genieten van het 
bereiden.

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

nieuwssite voor en door apothekers, levert ook in 
deze 2e editie van 2017 een bijdrage. 



GMP apotheek De Ad Hoc Bereider / Mierlo Hout

GMP apotheek De Ad Hoc Bereider heeft Levothyroxine 5 mcg/ml drank in het assortiment opgenomen.
Artikelnr: 210883, eenheid: 100 ml, Z-Indexnr: 16333861

GMP apotheek Mierlo Hout levert Aripiprazol 2,5 mg nu in tabletvorm in plaats van in capsules.

Spruyt hillen

Wat produceren we toch een  
enorme berg afval! 

Door er bewust van te blijven hoe er in onze omgeving met verpakkingsmaterialen 
wordt omgegaan kunnen wij met z’n allen een bijdrage aan de verspilling van 
verpakkingen leveren.

Spruyt hillen heeft zich ook als doel gesteld om zo min mogelijk aan de afvalberg 
bij te dragen en probeert o.a. oplossingen te vinden om de verpakkingsmaterialen 
waarin onze producten worden verpakt zoveel mogelijk te beperken. 
Op dit moment hebben wij voor meer dan 150 producten waaronder tubes (diverse 
zalven en crèmes), chloorhexidine mondspoeling, tabletten-zalfflacons ‘handzame 
overdozen’ samengesteld.  

Voor u en ons betekent dit niet alleen minder afval, maar ook minder orderregels en 
een betere opslag. De prijsstelling kan dan over het algemeen voor u gunstiger zijn. 
Op basis van uw bestellingen bij ons kunnen wij een besteloptimalisatie doorvoeren 
zodat u optimaal kunt profiteren van deze nieuwe manier van verpakken.

Wilt u gebruik maken van deze voordelen? De collega’s van Customer Service en 
onze Accountmanager helpen u hier graag bij! Samen, Slimmer, Verder! 



BUFA

 Uit ons assortiment

Zoals bij u bekend heeft Spruyt hillen 
kwaliteit hoog in haar vaandel staan. 
Nevenstaande producten konden niet 
meer aan de kwaliteitseisen van Spruyt 
hillen voldoen en hebben wij helaas uit ons 
assortiment moeten halen. 

  Wijziging 

Alimemazini tartras
Alimemazini tartras is vanaf heden verkrijgbaar onder de naam 
Alimemazini hemitartras met artikelnummer 210850.
 Artikelnr. Omschrijving Eenh. Z-Indexnr.
Oud 502072  Alimemazini tartras  10 gr  13492012
Nieuw 210850 Alimemazini hemitartras 10 gr 13492012

Amiloridi hydrochloridum 
Amiloridi hydrochloridum is na chargenummer 15C25-B05-321444 te 
leveren onder de naam Amiloridi hydrochloridum dihydrate.
Artikelnr. Omschrijving Eenh. Z-Indexnr.

500027  Amiloridi HCL dihydrate 1 gr 13492063

Chloorhexidinedigluconaat
Chloorhexidinedigluconaat oplossing 0,5% alcoholisch 300 ml wordt na 
uitverkoop vervangen door Chloorhexidinedigluconaat oplossing 0,5% 
alcoholisch 250 ml.
 Artikelnr. Omschrijving Eenh. Z-Indexnr.
Oud 204179  Chloorhexidinedigluconaat
  oplossing 0,5% alcoholisch 300 ml 15955273
Nieuw 210867  Chloorhexidinedigluconaat
  oplossing 0,5% alcoholisch  250 ml  16373049

Keurmethode Biotinum
Vanaf heden wordt Biotinum gekeurd volgens de Ph. Eur. keurmethode.
Voorheen was dit Ph. Eur/USP.
Artikelnr. Omschrijving Eenh. Z-Indexnr.
501101 Biotinum 1 gr 13492659
507271  Biotinum  Special 

Suspensiekits

De suspensiekits zijn ontwikkeld 
op basis van stabiliteits- en 
houdbaarheidsonderzoek. Door de 
instructie te volgen kunt u met de 
geleverde grondstoffen eenvoudig 
een suspensie van goede kwaliteit 
bereiden voor uw patiënten. De 
hulpmiddelen die uw patiënt nodig 
heeft voor correcte dosering, zijn 
bijgesloten in de verpakking van de 
suspensiekit.

Belangrijk! 
Altijd het bereidingsprotocol via 
onze website downloaden. Dit 
bereidingsprotocol invullen en bij het 
recept archiveren.



Artikelnr. Omschrijving Eenh. Z-Indexnr.
210669  Amlodipinesuspensie kit 1 mg/ml  100 ml  16266099
210668  Atenololsuspensie kit 1 mg/ml 200 ml  16266110
210666  Enalaprilmaleaatsuspensie kit 1 mg/ml  100 ml  16266137
210667  Fenytoïnesuspensie kit 15 mg/ml  200 ml  16266129

Glucose Tolerantie 
Test

Test de opname en verwerking van 
glucose door het lichaam en neemt 
eventuele afwijkingen waar. 

Glucose tolerantie test 75 g/200 ml 
Artikelnr. 210665 
Eenh. 200 ml
Z-Indexnr. 16249690Artikelnr. Omschrijving Eenh. Z-Indexnr.

134005 Triamcinol.acet.trit. 100 mg/g 5 gr 14138328
134008 Triamcinol.acet.trit. 100 mg/g 25 gr 13486721
134009 Triamcinol.acet.trit. 100 mg/g 50 gr 13486756
134010 Triamcinol.acet.trit. 100 mg/g 100 gr 13486780
170613 Macrogolum 1500 1000 gr 13940333
233908 Podophylli resina pulv. pelt. 25 gr 13814281
209856 Ropivacaini hydrochloridum 
 monohydricum 100 gr 16020847



  Wijziging 

GMP artikelen op de  
webshop
Om inzichtelijk te maken of een 
artikel tot het GMP assortiment 
behoort, is een icoon toegevoegd 
aan de webshop. Na het 
selecteren van een artikel is in de 
kolom “Icon” eenvoudig zichtbaar 
of dit artikel onderdeel is van het 
GMP pakket.

Stickers “GMP pakket” op 
artikelen
Vanaf heden zijn alle producten 
uit het GMP pakket voorzien van 
een product-etiket met de tekst 
“GMP pakket”. De extra oranje 
sticker is vervallen.

GMP pakket

Mededelingen GMP pakket 

  Wijziging 

Leverancier & Product Specificatie Blad
Als gevolg van de overgang naar een nieuwe leverancier, is voor 
onderstaande tablet- en zalfflacons een aantal wijzigingen doorgevoerd. 
De gebruikte grondstoffen voor deze producten zijn niet gewijzigd en 
ook de kwaliteit is gelijk gebleven. Wel is de tolerantie in de gewichten 
kleiner dan voorheen en wordt gebruik gemaakt van andere etiketten 
waardoor nieuwe charges zijn voorzien van een EAN-code en GS1 
codering. Nieuwe charges van de grootverpakking (A) zijn te herkennen 
aan de notatie “I-xxxxxxS”. Nieuwe charges van de trayverpakking (B) 
zijn te herkennen aan de notatie “CAS-xxxxxx”. Voor beide geldt dat op 
de plaats van de x zes cijfers staan. In het verleden is niet in alle gevallen 
gebruik gemaakt van een referentiesample voor de kleur, waardoor in de 

loop van de tijd kleine kleurverschillen 
zijn ontstaan tussen de verschillende 
maten flacons van één kleur. Met 
de overgang naar deze nieuwe 
leverancier zal daarom (opnieuw) 
worden vastgesteld wat de tolerantie 
in kleuren is, waardoor deze mogelijk 
iets (gaan) afwijken van uw huidige 
voorraad.

Doseerdop met klapafsluiter 
Voor de doseerdop met klapafsluiter zijn wij overgegaan naar een nieuwe 
leverancier. De verwerkte grondstoffen voor dit product zijn niet gewijzigd 
waardoor er niets aan de kwaliteit is gewijzigd.
Artikelnr.  Omschrijving  Z-Indexnr.  Revisie:

6292  Doseerdop met klapafsluiter  15645509  Rev02

Vernieuwde Product Specificatie Bladen zijn beschikbaar via onze website.



GMP pakket

DCB

 In ons assortiment opgenomen

Atropine oogdruppels 0,01% 
Artikelnr: 54275
Eenh. 10 ml 
Z-Indexnr. 16369556
Dit artikel vervangt het Ad hoc  
artikel 210183.

Hydrocortison  drank 1mg/ml 
Artikelnr: 54273
Eenh. 100 ml 
Z-Indexnr. 16333888
Dit artikel vervangt het Ad hoc  
artikel 210360.

Glycopyrroniumbromide tablet 1 mg 
Artikelnr: 54272
Eenh. 90 st 
Z-Indexnr. 16342542

 Uit het assortiment 

Artikelnr. Omschrijving Eenh. Z-Indexnr.

7592 Klysmaflacon 10 ml FNA micro 30 15293599

Onderstaand artikel is na uitverkoop niet meer leverbaar

6887 Tube membraan 30 gr 374 14875284

Medicatiecassettes (CADD) 

Ook de medicijncassettes behoren tot het GMP pakket. Deze medicatiecassettes, 
voorzien van de standaard aansluiting, zijn geschikt voor gebruik met de CADD 
Legacy®, CADD-Legacy® PCA, CADD-Legacy® PLUS en CADD-Prizm® pompen. 
Door de aantrekkelijke prijsverlaging is de stuksprijs voor 100 ml € 32,88 en voor 
250 ml € 53,03. Informeer naar de nog aantrekkelijker staffelprijzen. 

Artikelnr. Omschrijving Eenh. Z-Indexnr.

2201 Medicatiecassette 100 ml st 201662

2202 Medicatiecassette 250 ml  st 208472



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

                   Evenementen

Datum Congres Locatie Organisatie

15 juni  ESCP Workshop Leiden ESCP

21 juni  PostASCO/PostEULAR 21 juni  Bierbrouwerij Maximus Utrecht FarmaActueel

27 juni  NVZA ledenvergadering Groene Paviljoen Baarn NVZA

27 juni  Bruggink: Innovatieve  
 zorgcontractering 2017-2018O NVZ Houten Bruggink

21 september  Bruggink: De Rijksbegroting Zorg 2018 Almere Bruggink

22 september  Oratie Patricia van den Bemt Woudestijn Erasmus Rotterdam Erasmus

26 september  NVZA ledenvergadering Landgoederij Bunnik NVZA

Bron: Farma Actueel

Golfbenefiet voor KiKa
17 juli 2017 op golfbaan De Pan in  
Bosch en Duin.
Informatie via kikagolf@xs4all.nl

Wij wensen u een fijne vakantie!
Geniet ervan!

Volg ons 


