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SpRuyt hILLEN

Evenals u hechten wij veel 
waarde aan de beoordeling en 
het Predicaat “Betrouwbare 
Toeleverancier” van het WINAp.  
Het toetsen van leveranciers door 
het WINAp en de NVZA helpt ook u  
een verantwoorde keuze te maken 
voor een betrouwbare leverancier.

Op 30 september jl. is Spruyt hillen 
geauditeerd door het WINAp en de 
NVZA en hebben wij het Certificaat 
betrouwbare leverancier weer 
behaald weer behaald voor de 
komende 2 jaar!

Certificaat betrouwbare toeleverancier



DCB

Spruyt hillen en Achmea bieden transparantie bij  
vergoeding doorgeleverde bereidingen

Doorgeleverde bereidingen voortaan volledig vergoed

Belangrijk nieuws!

Spruyt hillen en Achmea kiezen samen voor de implementatie van een nieuwe transparante 
vergoedingssystematiek voor doorgeleverde bereidingen per 1 januari 2014. 
Deze systematiek is essentieel voor zowel de continuïteit van zorg op maat, de medicatieveiligheid  
als voor de kwaliteit van de farmaceutische zorg. 

Alle bereidingen van GMP apotheek De Collegiale Bereiding 
worden met prijzen aangemeld voor opname in de G-Standaard. 

Achmea heeft bovendien toegezegd om alle doorgeleverde 
bereidingen van GMP apotheek  
De Collegiale Bereiding volledig te vergoeden. 

Spruyt hillen is ook in gesprek met andere zorgverzekeraars.

Deze voordelen komen bovenop onze bestaande voordelen:
✓	  IGZ heeft vastgesteld: GMP apotheek De Collegiale Bereiding voldoet op alle vier de onderdelen 

van de IGZ circulaire betreffende het doorleveren van bereidingen;
✓	  Een breed assortiment voorraadbereidingen dat de behoefte aan ad hoc bereidingen 

minimaliseert: dit voorziet in betere bereidingen tegen lagere kosten;
✓	  Onafhankelijk getoetste kwaliteitsborging;
✓	  Uitstekend bestelgemak;
✓	  Hoge leverbetrouwbaarheid;
✓	  Gedocumenteerde rationaliteit en equivalentie;
✓	  Proces, apparatuur en faciliteit voldoen aan GMP;
✓	  Stabiliteitsonderzoek voor extra borging van de kwaliteit van onze bereidingen;
✓	  Toegang tot belangrijke product- en patiëntinformatie bij de bereidingen.

Spruyt hillen verzorgt de distributie voor GMP apotheek De Collegiale Bereiding



BuFA

Wijziging in ons BuFA  
grondstoffen assortiment
Spruyt hillen spant zich continu in om haar unieke 
assortiment kwaliteitsproducten naar een nog hoger 
niveau te brengen.

De BUFA grondstoffen “verwrijvingen” en 
“poedermengsels” worden vanaf heden in een glazen 
verpakking geleverd. Bij een kunststof verpakking 
kan het voorkomen dat door de statische lading 
deeltjes zich hechten aan de verpakking, waardoor er 
ontmenging van het product kan optreden. Verpakken 
in glas levert een verbeterd product op.

Onderstaand een overzicht van de betreffende producten: 

product Artikelnr. Z-indexnr. 

Betamethasoni 17-valeras 1:10 10 g 125606  14818329

Triamcinoloni acetonidum trit. 100 mg/g 100 g 134010  13486780

Triamcinoloni acetonidum trit. 100 mg/g 50 g 134009  13486756

Triamcinoloni acetonidum trit. 100 mg/g 25 g 134008  13486721

Triamcinoloni acetonidum trit. 100 mg/g 5 g 134005  14138328 

Primojel capsulevulmengsel FNA 100 g 129410  14168502

Primojel capsulevulmengsel FNA 1 kg 129413  14168510

Prednisolon capsulevulmengsel FNA 25 g 128808  15835030



SpRuyt hILLEN

De vernieuwde website  
van Spruyt hillen
Bij ons motto ‘Samen Slimmer Verder’ hoort uiteraard een 
website die van deze woorden daden maakt. De vernieuwde 
Spruyt hillen website gaat niet alleen over ons, maar houdt ook 
zaken voor u bij. Hij is dus van ons Samen. De bestelprocedures 
zijn vereenvoudigd. Hij is dus Slimmer. En als we samen continue 
slim blijven overleggen, kunnen we hem verder ontwikkelen 
zodat hij steeds bij uw behoeften blijft passen. 

Voordelen voor u:
•  U logt in op uw eigenberoepsgroep en de voor u relevante 

informatie.
•  Nieuw is ook het kopje Nieuws en Kalender waarin specifieke 

informatie geplaatst wordt voor uw beroepsgroep
•  De Analyse Certificaten en de Product Specificatie Bladen zijn 

nu nog makkelijker te vinden

Verbeterde 
zoekfunctie

Doelgroep ingangen

Voorraadstatus 
zichtbaar

Overzichtelijke 
catalogusindeling

Koppelingen met 
Social Media

SAMEN: niet alleen onze produc-

ten, prijzen en wat op voorraad 

is, maar ook uw orderhistorie en 

bestellijsten. 

SLIMMER: eenvoudige bestel-

procedure, productinformatie, 

snelle aflevering, individueel 

informatiebeheer. 

VERDER: onderling overleg voor 

oplossingen op maat, nieuwe 

ideeën, samen voorbereiden op 

de toekomst.



Mededelingen  GMp pakket 

GMp pAKKEt

Spruyt hillen is continu bezig met het vernieuwen en updaten van het GMP pakket.

uitbreiding

Het GMP pakket is uitgebreid met Ready to use Injectiestoppen.
Deze nieuwe injectiestoppen zijn gebruiksklaar zodat u zonder een extra 
handeling het product meteen kunt gebruiken. De RTU injectiestoppen 
leveren u zeker tijdwinst op.

Artikelnr.  Omschrijving Z-indexnr.
209948 Injectiestop 13 mm, grijs RTU 15948668
209949 Injectiestop 20 mm, grijs RTU 15948684

Ook nieuw in het GMp pakket opgenomen:
6487 Injectieflacon 30 ml, bruin glas type I   15955168
 
Voor meer informatie kunt u het Product Specificatie Blad downloaden 
via onze website of contact opnemen met uw accountmanager. 

uit assortiment

Onderstaande artikelen behoren niet meer tot het GMP pakket 

Artikelnr.  Omschrijving 
6981 A+B Zalfflacon 650 ml wit/bl +dop 
6982 A+B Zalfflacon 500 ml wit/bl +dop 
6983 A+B Zalfflacon 400 ml wit/bl +dop 
6984 A+B Zalfflacon 1250 ml wit/bl +dop 
6985 A+B Zalfflacon 1000 ml wit/bl +dop 
7771  Verstuiver 20 ml, wit PE (Door de geringe afname 

hebben wij het product moeten laten vervallen) 
 
Van de zalfflacons zijn nog wel analysecertificaten beschikbaar. Deze 
kunt u opvragen via kwaliteitszorg@spruyt-hillen.nl

Ready To Use Injectiestoppen



GMp pAKKEt

Wijzigingen

Voor onderstaande artikelen is vanaf heden een nieuw Product Specificatie Blad beschikbaar op 
onze website.

Artikelnr.  Omschrijving Z-indexnr.  Nieuwe revisie
6137 Fles PET 50 ml, veral amber 15010589 rev 04
6140 Fles PET 200 ml, veral amber 15010600 rev 04
6271 Druppelflacon meetpipet zwart 15645495 rev 03
6485 Injectieflacon 30 ml, glas type II 15964094 rev 03
6486 Injectieflacon 50 ml, glas type II 14832763 rev 03
6942 Oogzalftube alum. met PE canule GG  13734970 rev 03
7030 Capsule nr. 4 kleurloos in pot 14752905 rev 03

Belangrijkste wijzigingen zijn terug te vinden op de nieuwe Product Specificatie Bladen
 
6137 :  hoogte aangepast
6140 :  gewicht aangepast
6271 :  kleur dop en diameter pipetkogel aangepast
6485 en 6486  :   materiaal Borosilicaatglas “Asolvex®” gewijzigd  

in behandeld Soda Lime glas “Parasolvex®” 
6942 :  aanduiding Gammastraling 
7030 :  fout in naamgeving hersteld

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

FLESSEN EN 
DOPPEN

VERPAKKINGEN

TUBESCAPSULESFLACONS EN 
POTTEN

DRAAGTASSEN 
EN ZAKKEN

STICKERS VOUWDOZEN DIVERSEN

GMP GMP PakketUDP ZIEKENHUIS

uw Account Managers: Caroline pierrot (links) verantwoordelijk voor de poliklinische- en 
ziekenhuisapotheken in het noorden, oosten en een gedeelte van midden 
Nederland. ☎ 06 10055869   * c.pierrot@spruyt-hillen.nl

Jolande van Litsenburg is verantwoordelijk voor de poliklinische-en 
ziekenhuisapotheken in de regio Zuid Nederland.

☎ (06) 533 457 52  * j.v.litsenburg@spruyt-hillen.nl



Zet- en drukfouten voorbehouden. 

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

www.spruyt-hillen.nl


