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DCB

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

  Uitbreiding

Het GMP pakket is uitgebreid met de volgende artikelen:

Artikelnr.  Omschrijving  Z-indexnummer
1472 Fles LW-glas 200 ml wit 14832666
1480 Fles LW-glas 30 ml bruin 
1481 Fles LW-glas 100 ml bruin 14940027
1482 Fles LW-glas 200 ml bruin 14896052
210024* Stop broombutyl grijs 20 mm 15978192

*vervangend artikelnummer van artikelnummer 6467 i.v.m. wijziging van  
de eenheid van 300 naar 1350 stuks. 

  Verwijzing revisie op analysecertificaat

Voortaan staat er op het analysecertificaat een verwijzing naar de actuele 
revisie van het Product Specificatie Blad. 

  Vervallen artikelen

In verband met onvoldoende vraag behoren onderstaande artikelen niet 
meer tot het GMP pakket:

Artikelnr.  Omschrijving  
6493 Injectieflacon 20 ml wit type III
202644 Ampul 2 ml NAFA Scorering 
 
De nieuwe Product Specificatie Bladen zijn vanaf heden  
te downloaden via www.spruyt-hillen.nl

Assortiment GMP  
apotheek De Collegiale 
Bereiding (DCB) in  
G-Standaard
Eerder berichtten we u reeds dat 
alle voorraadbereidingen van GMP 
apotheek De Collegiale Bereiding 
(DCB) zijn aangemeld bij Z-Index voor 
opname in de G-Standaard. 

Per 1 januari zijn 5 artikelen zichtbaar 
geworden in de Z-Index. In de maand 
februari zijn 190 doorgeleverde 
bereidingen van DCB zichtbaar 
geworden, waarna de rest van het 
assortiment in maart en april volgt.

In ons meest recente 
assortimentsoverzicht heeft u 
al wel alle Z-Indexnummers aan 
kunnen treffen. Vanaf het moment 
dat de artikelen zichtbaar zijn in de 
G-Standaard, kunt u deze nummers 
gebruiken.

GMP pakket



Downloaden van
Product Specificatie Bladen 

De wijze van downloaden van 
de productspecificatiebladen 
is op onze nieuwe website 
gewijzigd.

Wij hebben de stappen voor 
u weergegeven.

Klik op documenten

Geef artikelnummer in.

Stap 4

Stap 3

Log in op onze website  
www.spruyt-hillen.nl

Stap 1

Klik op 
webshop.

Stap 2
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Onze kwaliteitsborging

•   Volledige betrokkenheid van Kwaliteit in de hele 
‘supply chain’: alle (nieuwe) leveranciers zijn 
beoordeeld en goedgekeurd door GQM voor 
de producten die geleverd mogen worden. De 
producten worden door onze toeleverancier na 
evaluatie van de informatie van de fabrikant/
producent én volledige analyse van de 
binnengekomen charge pas goedgekeurd.

•   GQM beschikt sinds dit jaar over een eigen kantoor 
in China. Er wordt nauw samengewerkt met de 
afdeling kwaliteit en inkoop in direct contact met 
onze fabrikanten in de Oost-Aziatische landen om 
de kwaliteit van onze producten te garanderen. 
“Audit-on-site” is hier de belangrijkste focus. In 
2013 zijn 20 audits uitgevoerd en voor 2014 staan er 
130 gepland. 

•   Global External Audit Plan: het auditteam van GQM 
heeft samen met de lokale kwaliteits-afdeling(en) 
250 audits voor 2014 in Europa, Amerika en Azië 
gepland.

•   “Falsified Medicines Directive” proactive aanpak. 
Deze Europese richtlijn (2011/62/EU) moet 
voorkomen dat vervalste geneesmiddelen (en 
grondstoffen) in het legale circuit terechtkomen. De 

richtlijn is inmiddels geïmplementeerd in Nederland. 
Onze aanpak is aan de Inspectie van Gezondheidzorg 
(IGZ) gepresenteerd in maart 2013. Alleen 
grondstoffen geproduceerd door fabrikanten die 
aan deze richtlijn voldoen worden aan onze klanten 
geleverd.

•   Er is volledige traceerbaarheid van onze grondstof-
fen, van fabrikant tot de klant. Identificatienummer 
en origineel chargenummer van fabrikant (onafhan-
kelijk van mogelijke tussenleveranciers) staan op 
onze Analysecertificaten.

•   Originele vrijgifte documenten van elke geleverde 
charge zijn beschikbaar. Deze documenten zijn 
direct beschikbaar voor onze kwaliteitsafdeling 
en customer services en voor uw ziekenhuis op 
aanvraag.

Spruyt hillen maakt deel uit van een internationale groep en werkt samen 
met het Global Quality Management (GQM), om de hoogste kwaliteit van 
grondstoffen aan onze klanten te kunnen aanbieden.

Onze meest belangrijke kwaliteitsaspecten en -ontwikkelingen zijn:

Kwaliteitsborging 
Afk.: QA Def.: onderdeel van het kwaliteit management 
dat zich richt op het verzorgen van zekerheid of de 
kwaliteitseisen vervult zullen worden. 
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
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De Ziekenhuisadviesraad is in 2013 van 
start gegaan. Wij zijn zeer verheugd 
over de kwaliteit van de reacties op de 
cases die wij aan de adviesraad per mail 
voorgelegd hebben.
De uitkomsten van de cases zijn 
toegepast in lopende projecten.

Wilt u ook bijdragen aan nieuwe 
ontwikkelingen in uw vakgebied? 
Meld u dan nu aan om ook deel te 
nemen aan onze ziekenhuisadviesraad.

Wat kunt u verwachten wanneer u 
hieraan meedoet? 
•   U ontvangt per e-mail diverse vragen 

over de haalbaarheid van innovatieve 
producten, concepten of ideeën.

•   Met uw antwoorden kunnen wij 
beslissen welke innovaties worden 
doorontwikkeld

•   U ontvangt een vergoeding die 
gekoppeld is aan de benodigde 
tijdsinvestering voor elke vraag.

Aanmelden kunt u zich op 
j.spangenberg@spruyt-hillen.nl

Ziekenhuisadviesraad

Blokkeer uw agenda op woensdag 
23 april vanaf 13.00 uur

Evenementen 1e kwartaal 2014

Datum Congres Locatie Organisatie

26 maart EAHP-Congres  Barcelona EAHP

3 april Post- EAHP GGZ-Centraal Amersfoort FarmaActueel

23 april Electronisch Restaurant Mammoni,    FarmaActueel/
 Voorschrijven  Utrecht Spruyt hillen  
   
 

Op woensdag 23 april organiseert FarmaActueel 
samen met Spruyt hillen het Symposium 
Electronisch Voorschrijven (EVS).
Locatie Restaurant Mammoni, te Utrecht. Een 
gemakkelijk te bereiken locatie. Dicht bij het 
Centraal Station en parkeergarages.
 
Het EVS Symposium wordt voorgezeten door  
Ed de Vogel, bestuurslid van de NVZA.
Voorlopig kunnen wij Ineke Roos (IGZ), Peter 
Wierenga (Deventer Ziekenhuizen) en Heleen 
van der Sijs (Erasmus MC) verwelkomen als 
sprekers.   

Zodra het programma voor het symposium 
definitief is wordt u hierover geïnformeerd via 
de website van FarmaActueel en Spruyt hillen. 



Zet- en drukfouten voorbehouden. 

www.spruyt-hillen.nl
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