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Zonnekoninkjes
Als je mij in de zomer het woord “Bereidingen” noemt, 
gaan mijn gedachten niet meteen uit naar de apotheek. 
Maar dan denk ik aan de goddelijke gastronomie, die 
ik heb mogen genieten in de Franse streek rondom 
Lyon. Deze tweede stad van Frankrijk staat bekend 
om zijn heerlijke keuken, en daar doe ik ook niets aan 
af. De heerlijke rijk gevulde bouillabaisse en de zacht 
gegaarde boeuf Bourguignon waren hoogtepunten van 
deze vakantie. En dan wil ik natuurlijk ook weten hoe je 
deze kunt bereiden. Ah! Het woord is gevallen.

Maar hoe de bereider, de ober van het restaurant 
omgaat met de klanten, is van veel mindere kwaliteit. 
Waar wij, wellicht nog wat lompe Nederlanders, gewend 
zijn om maar op elke lege stoel plaats te nemen, 
kijkt de ober van welk willekeurig tentje met een 
buitenterras je meewarig tot geïrriteerd aan, als je het 
waagt om zo maar te gaan zitten. “Heeft mijn collega u 
aan deze tafel gezet?” vroeg de verbouwereerde ober 
mij. “N-nee”, stamelde ik enigszins overvallen. “Ik zal 
even kijken of deze tafel niet gereserveerd is”, wilde de 
zonnekoning theatraal nog toe bitsen. Ik bedacht me 
nog “hey, ik kom toch geld brengen”, maar zo denkt de 
Franse ober met de vakbondsregels kennelijk niet. Je 
mag blij zijn, dat je bij hem mag lunchen.

Terug naar de bereidingen. Wij apothekers, gingen toch 
bereiden om de klant te bedienen, om zorg te leveren, 
nietwaar? Ook wij worden steeds meer gebonden aan 
regels, maar een ding staat voorop: 
de patiënt klantgerichte farmaceutische zorg – in het 
ziekenhuis, de kliniek, de polikliniek en in de regionale 
zorgketen. 
Drie weken vakantie in Frankrijk was genoeg. Ik 
geniet nu van een lekker bereid kopje koffie van een 
vriendelijke dame onder de Nederlandse zon.

Berry

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

nieuwssite voor en door apothekers, levert ook in 
deze 3e editie van 2017 een bijdrage. 



GMP apotheek De AdHoc Bereider

  Wijziging

De houdbaarheid en volume van Ciclosporine oogdruppels 0,05% in Protagens 
en Ciclosporine oogdruppels 0,05% in solutio benzalkonii zijn gewijzigd.
Op basis van een in-use stability study door de GMP Bereidingsapotheek De Ad 
hoc Bereider is de houdbaarheid van beide varianten oogdruppels verlengd van 
2 weken naar 6 weken. De houdbaarheid na openen is nu 4 weken.
Het volume is gewijzigd van 5 ml per flacon naar 10 ml per flacon. 

Vervallen eenheid
Artikelnr. Omschrijving Verp. eenh. Z-Indexnr.
209306  Ciclosporine 0,05% oogdruppels   2 x 5 ml  16007735
 in protagens
209307 Ciclosporine 0,05% oogdruppels in 2 x 5 ml  16007743
 solutio benzalkonii

Gewijzigde eenheid
210908  Ciclosporine 0,05% oogdruppels   10 ml 16543750 
 in protagens
210909  Ciclosporine 0,05% oogdruppels in  10 ml 16543769
 solutio benzalkonii  
  

  In het standaard assortiment opgenomen  

Artikelnr. Omschrijving Verp. eenh. Z-Indexnr.
210906 Morfine gel spuit 0,5% steriel*  30 ml 16532961
210901 Amlodipine (als besilaat) drank 0,5 mg/ml 100 ml 16532910
210904 Atropinesulfaat 0,1% oogdruppels  10 ml 16532945
210905 Morfine HCl  50 mg zetpillen 10 st  16532929
210907 Valaciclovir HCl drank 20 mg/ml 100 ml 16532953

*De presentatie  Morfine HCl 0,5% gel (oncologische ulcera) komt hiermee te vervallen.

 

  

BUFA

  Uit ons assortiment

Thymoxamini hydrochloridum  
met artikelnummer 133005 heb-
ben wij uit ons assortiment moe-
ten halen. Op dit moment is het 
voor ons niet mogelijk het pro-
duct met de kwaliteitseisen die 
wij stellen te leveren. 

Ronald MacDonald Huis 

Naar aanleiding van het 
marktonderzoek grondstoffen 
wat door Spruyt hillen is 
uitgevoerd, namens de Fagron 
groep, hebben 12 respondenten 
gekozen om € 10,- over te maken 
aan het Ronald MacDonald Huis. 
Uiteraard hebben wij dit bedrag 
met plezier overgemaakt. 

Uit dit marktonderzoek is 
gebleken dat naast de kwaliteit 
en de leverbetrouwbaarheid 
ook informatieverstrekking en 
service bij het begeleiden van 
een opdracht als belangrijk wordt 
ervaren. 



  In ons assortiment opgenomen

Artikelnr. Omschrijving Verp. eenh. Z-Indexnr.
54272  Glycopyrroniumbromide tabletten 1 mg 90 st  16342542

EAG verpakking 
Een belangrijk onderdeel van de medicatieveiligheid is de waarborg dat het 
juiste geneesmiddel aan de juiste patiënt wordt verstrekt.  
Eisen waaraan een verpakking moet voldoen zijn: 
•  identificatie per stuk
•  traceerbaarheid 
•  toedieningsregistratie
EAG verpakkingen voldoen aan deze eisen. Ook belangrijk is dat EAG 
verpakkingen zonder eventuele hulpmiddelen afscheurbaar / te openen zijn. 
Door de duidelijke etikettering is bedside scanning mogelijk.

Artikelnr. Omschrijving Z-Indexnr.
54240 Clozapine tablet 6,25mg EAG 16059409
54243 Haloperidol tablet 0,5 mg EAG 16059433
54244 Hydrocortison tablet 5 mg EAG 16059441
54251 Levomepromazine (als maleaat) tablet 12,5 mg EAG 16079493
54245 Lorazepam tablet 0,5 mg EAG 16059468
54246 Melatonine tablet 1 mg EAG 16059476
54247 Melatonine tablet 3 mg EAG 16059484
54248 Melatonine tablet 5 mg EAG 16059492
54252 Metoprololtartraat tablet 12,5 mg EAG 16079507
54253 Metoprololtartraat tablet 25 mg EAG 16079515
54254 Oxazepam tablet 5 mg EAG 16079450
54255 Oxazepam tablet 25 mg EAG 16079469
54256 Pipamperon tablet 10 mg EAG 16079477
54257 Pipamperon tablet 20 mg EAG 16079442
54258 Spironolacton tablet 12,5 mg EAG 16079418
54270 Quetiapine tablet 12,5 mg EAG 16300130

DCB



GMP pakket

Mededelingen GMP pakket 

 In ons assortiment opgenomen

Naast de stuks verpakking: 
Artikelnr. Omschrijving Verp. eenh. Z-Indexnr.
209985 Medicatiecassette 100 ml CADD 12 st 16550757

  Wijziging Product Specificatie Blad

Van onderstaande artikelen zijn vanaf heden een nieuwe revisie 
beschikbaar op onze website.

Artikelnr. Omschrijving Z-indexnr. Revisie nr.
2201 Medicatiecassette 100 ml CADD 12211974 02
2202 Medicatiecassette 250 ml CADD 15592618 01

  Uit het GMP-pakket

Artikelnr. Omschrijving Verp. eenh. Z-Indexnr.
6887 Tube membraan 30 gr 374  14875284
6423B Infusieflesschr.dop alum. 24 mm O 6000 st 15015114

Alternatieven:
6853 Tube bedr. aluminium 30 gr FNA 96  12211982
6863 Tube blanco aluminium 30 gr 96  13734946
6423A  Infusieflesschr.dop alum. 24 mm O  250 st 14573628



Spruyt hillen

                   Evenementen 2017

Datum Congres Locatie Organisatie

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

26 september  Oncologie voor ziekenhuis-poliklische Landgoederij Bunnik FarmaActueel
 apotheker 2017
 
04 oktober  NVZA/FarmaActueel Congres Inkoop Boerderij Mereveld Utrecht NVZA/
 Dure Geneesmiddelen  FarmaActueel

09 oktober  ESCP congres Heidelberg ESCP

12 oktober  KNMP Congres: Vizier op de nier Beatrix Utrecht KNMP

07 november  Bruggink: Ontwikkelingen  Almere Bruggink
 Pakketbeheer 2017-2018.... een update!
  

Op donderdag 12 oktober 
a.s. zijn wij tijdens het 

KNMP Najaarscongres in het 
Beatrixtheater in Utrecht 

aanwezig op 
standnummer 36. 
Wij ontvangen u graag!  



Bron: Farma Actueel

Tijdens de implementatie- en verbetertrajecten naar 
een nieuw ziekenhuisinformatiesysttem (ZIS) of een 
implementatie van het elektronisch patiëntendossier 
(EDP) wordt vaak het aankoopproces van de 
ziekenhuisapotheek meegenomen.
De vraag die tijdens zo’n proces bij Spruyt hillen wordt 
neergelegd is of er bij ons via elektronische data 
uitwisseling (EDI/EANCOM/GS1) kan worden besteld. 
En dat is mogelijk! Bijna al onze producten zijn van een 
EAN code of Z-index voorzien.
Enkele voordelen voor u en ons op een rij:
•  Foutreductie (geen orders handmatig invoeren)
•  Kortere doorlooptijden van uw inkooporders vanaf 

o.a. een fax of e-mail
•  Orders zijn in het inkoopproces beter te volgen 

omdat ze direct in de informatiesystemen staan
•  Veilig transport van data

•  Artikelen makkelijk te bestellen via Z-Index of  
EAN code

•  Ondersteuning van meerdere afleveradressen, 
waardoor het risico van levering op het verkeerde 
afleveradres kleiner is.

Wij begeleiden u graag bij het plaatsen van uw  
1e elektronische bestelling. U kunt daarvoor contact 
opnemen Team Special Accounts Tel.nr. 030 2814404.  

Veilig en gemakkelijk elektronisch 
uw orders plaatsen! 

Spruyt hillen

09 november Ziekenhuisfarmaciedagen 2017 Postiljon Bunnik NVZA

16 november  Highlights Ziekenhuizen 2017 Regardz Eenhoorn Amersfoort FarmaActueel

21 november  Highlights Ziekenhuizen 2017 Pullman Cocagne Hotel Eindhoven FarmaActueel

23 november  BOGIN: Wat gaat de invoering van de  Van der Valk Hotel Utrecht BOGIN
 Falsified Medicines Directive kosten? 
 En wie betaalt de rekening?  

12 december  NVZA ledenvergadering Landgoederij Bunnik NVZA



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 


