SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
VOOR DE PRODUCTIE EN LEVERING VAN BEREIDINGEN
DE ONDERGETEKENDEN:
ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant te Tilburg, hierna te noemen ZAMB, vertegenwoordigd door Dr.
J.M. Verzijl, gevestigd ziekenhuisapotheker.
en
Naam instelling te Locatie, hierna te noemen Afnemer, vertegenwoordigd door Dr(s). Initialen
Achternaam, Gevestigd ziekenhuisapotheker.
OVERWEGENDE DAT:
1. Samen te werken op het terrein van de bereiding van geneesmiddelen, met dien verstande, dat
het dan gaat om de middelen die:
- niet in de handel zijn;
- farmacotherapeutisch noodzakelijk zijn;
- op routinematige basis gebruikt worden door de patiënten, opgenomen in de instellingen,
die door Afnemer van geneesmiddelen worden voorzien.
2.

Dat Afnemer een aantal van de onder punt 1 bedoelde geneesmiddelen,
zal laten bereiden door de ZAMB. De betreffende geneesmiddelen zijn opgenomen op de
doorleverlijst van eigen bereidingen van de ZAMB, in te zien op www.zamb.nl en op
http://webshop.zamb.nl/. Al deze bereidingen voldoen aan de GMP en GMP-z eisen.

3.

Farmaceutische zorg op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen op de patiënt gericht moet
zijn en moet voldoen aan de behoefte van de individuele patiënt.

4.

Aan deze voorwaarde niet voldaan kan worden zonder te kunnen beschikken over
geneesmiddelen, die niet in de handel zijn.

5.

De eisen, die aan de bereiding van geneesmiddelen gesteld worden de laatste jaren steeds hoger
zijn geworden. Zo moet de ziekenhuisapotheek voldoen aan de Europese GMP regels.

6.

Met het oog op de hoge kosten, die gemaakt moeten worden om aan deze eisen te kunnen
voldoen, schaalvergroting geboden is.

7.

Partijen bekend zijn met de circulaire ‘Grootschalig bereiden door Apothekers’ van de IGZ d.d. 22
augustus 2007.

8.

De ZAMB accepteert verzoeken tot levering aan de ter hand stellende apotheek na ondertekening
van deze overeenkomst.

Zaken als verantwoordelijkheden, vaststellen assortiment, bestelling, levering, klachten en fouten en
prijsberekeningen zijn vastgelegd in de werkafspraken die als aanhangsel bij deze overeenkomst
fungeren.
Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 jaar.
In tweevoud opgemaakt te Tilburg, maandag 21 maart 2016
Namens ZiekenhuisApotheek Midden – Brabant
Tilburg

Namens Naam instelling
Locatie

Dr. J.M. Verzijl
Gevestigd ziekenhuisapotheker

Dr(s). Initialen Achternaam
Gevestigd ziekenhuisapotheker

Werkafspraken levering eigen bereidingen van ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant aan
Naam instelling
Addendum bij overeenkomst, maandag 21 maart 2016
1. Verantwoordelijkheden
Farmaceutische patiëntenzorg
De aan de patiënt ter hand stellende apotheek, te weten Afnemer, is verantwoordelijk voor de juiste
toepassing en de farmaceutische patiëntenzorg betreffende de geleverde producten, waaronder
begrepen voorlichting en medicatiebewaking.
Productie en vrijgifte
De ziekenhuisapotheker bereidingen van de ZAMB is verantwoordelijk voor de bereiding van de
producten. De laboratoriumapotheker van de ZAMB is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van
de producten. De vrijgifte van de producten valt onder verantwoordelijkheid van de QP van de ZAMB.
Transport, opslag en toediening
De afnemer heeft 2 mogelijkheden, INCO-term DAP of EXW:
1. DAP: de ZAMB is verantwoordelijk voor transport
Afnemer kiest voor de GDP geaccrediteerde leverancier van de ZAMB. De ZAMB is verantwoordelijk en
draagt zorg voor het transport van de door de ZAMB te leveren bereidingen. Afnemer is
verantwoordelijk voor de bekostiging van transport. Na overdracht van de goederen aan Afnemer is
de ZAMB niet meer verantwoordelijk voor het overgedragen product. Voor overname van de levering
wordt geparafeerd door de medewerker van de Afnemer.
2. EXW: Afnemer is verantwoordelijk voor het regelen van het transport
Afnemer meldt aan de ZAMB met welke transporteur de bereidingen worden opgehaald. Het transport
van de te leveren producten vindt op kosten van Afnemer plaats. Na overdracht van de goederen aan
derden is de ZAMB niet meer verantwoordelijk voor het overgedragen product.
2. Assortiment
Een overzicht van mogelijk te leveren producten staat op de website en de webshop van de ZAMB:
www.zamb.nl en http://webshop.zamb.nl/.
Indien in de apotheek van Afnemer wordt overwogen een bepaald product van de ZAMB af te gaan
nemen, kan de volgende informatie opgevraagd en beoordeeld worden door Afnemer:
- Monster van het betreffende product
- Voorbeeld van het etiket
- Informatie over de samenstelling en toepassing
Wanneer Afnemer besluit het betreffende product inderdaad af te gaan nemen wordt dit schriftelijk
kenbaar gemaakt door Afnemer aan de ZAMB met melding van het geschatte jaarverbruik. Bij
wijzigingen of beëindiging van het verbruik wordt de ZAMB hiervan zo snel mogelijk op de hoogte
gesteld door Afnemer.

3. Bestelling
De Afnemer bestelt de gewenste voorraadbereidingen op http://webshop.zamb.nl/. De
leveringstermijn bestrijkt maximaal twee werkdagen indien het product direct uit de voorraad
leverbaar is en deze wordt afgeleverd door de GDP transporteur van de ZAMB. Indien dit niet het
geval is overlegt de ZAMB met Afnemer over de te verwachten leveringstermijn.
Indien Afnemer de producten zelf ophaalt op een geselecteerde datum, dan zal de ZAMB een mail
sturen zodra het pakket gereed staat. Afnemer laat de producten zo spoedig mogelijk ophalen.
Overige bestellingen worden geplaats via het e-mail adres van de ZAMB, zamb-logistiek@etz.nl.
4. Levering
Bij iedere levering worden door de ZAMB het volgende item meegestuurd:
• Pakbon met de bestelde eenheden.
• Een opiaten ontvangstbewijs indien het opiaten betreft. Dit bewijs wordt zo snel mogelijk,
maar binnen 3 dagen retour gezonden.
Door in te loggen op http://webshop.zamb.nl/ kan de Afnemer analysecertificaten opvragen. Op de
productpagina kan tevens een productinformatieblad worden ingezien. De temperatuurmonitoring
tijdens transport kan worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar webshop.zamb@etz.nl onder
vermelding van het bestelbonnummer en besteldatum.
5. Facturatie en betaaltermijn
Wekelijks stuurt de ZAMB een factuur voor geneesmiddelen die in de voorafgaande week zijn
afgenomen. Betaling van de factuur vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij
gebreke waarvan Afnemer van rechtswege in verzuim is zal in dat geval over het factuurbedrag of het
niet betaalde gedeelte daarvan aan de ZAMB de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn, te rekenen
vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum van betaling.
6. Klachten en recalls
Klachten worden zo snel mogelijk door Afnemer aan de ZAMB gemeld via webshop.zamb@etz.nl of op
http://webshop.zamb.nl/klachten/. Zij worden volgens de klachtenprocedure van de ZAMB
afgehandeld. De Afnemer is opgenomen in de recall procedure van de ZAMB.
De ZAMB neemt eenmaal geleverde geneesmiddelen niet retour, tenzij deze niet voldoen aan de
daarvoor gestelde producteisen.
7. Tarieven
Voor de geleverde producten geldt een prijs die terug te vinden is op www.zamb.nl en op
http://webshop.zamb.nl/. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, administratie en
transportkosten. De prijzen worden jaarlijks geactualiseerd en richting de afnemer gecommuniceerd.
Wanneer de kostprijs van de geneesmiddelen gedurende de looptijd van de overeenkomst stijgt, is de
ZAMB te allen tijde bevoegd prijswijzigingen door te voeren. Deze stijging bedraagt zonder overleg
maximaal 25%.
8. Geheimhouding
Afnemer is verplicht tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan haar ter
beschikking is gesteld in het kader van deze overeenkomst. Informatie geld als vertrouwelijk tenzij de
ZAMB aan Afnemer heeft medegedeeld dat bepaalde informatie niet vertrouwelijk is. Met het
ondertekenen van deze overeenkomst gaat Afnemer akkoord en verklaart de informatie niet
anderszins te gebruiken of aan derden te verstrekken. Bij overtreding is de ZAMB bevoegd tot het
direct opeisen van een boete welke afhankelijk van de daad te bepalen is. De Afnemer verklaart de
ZAMB volledige schadevergoeding te voldoen na overtreding.
9. Ondertekening voor akkoord:
Versie 2.0, maandag 21 maart 2016

Dr. J.M. Verzijl
Gevestigd ziekenhuisapotheker

Dr(s). Initialen Achternaam
Gevestigd ziekenhuisapotheker

Inschatting jaarverbruik bereidingslijst Naam instelling 2016
Artikelnaam
Adrenaline (als tartraat) inj.vlst 1 mg/ml, ampul 5 ml
Articaine HCl inj. vlst 20 mg/ml, ampul 5 ml
Azijnzuur 3% steriel, flacon 20 ml
Baclofen injvl 2mg/ml, ampul 5 ml
Bupivacaine HCl 0,125 %, flacon 50 ml
Chloorhexidinedigluconaatoplossing 1%, steriel FNA, flacon 50 ml
Chloorpromazine HCl zetpil 25 mg, zetpil 2,3 ml
Diclofenac natrium 12,5 mg, zetpil 1,15 ml
Diclofenac natrium 6,25 mg, zetpil 1,15 ml
HCl 1 N, flacon 12 ml
HCl 2 N, flacon 12 ml
Heparine inj.vlst 100 IE/ml, ampul 10 ml
Heparine inj.vlst 5000 IE/ml, ampul 1ml
Heparine inj.vlst 600 IE/ml, flacon 50 ml
Histaminefosfaat inhvl. 0,25 mg/ml, ampul 2 ml
Histaminefosfaat inhvl. 0,5 mg/ml, ampul 2 ml
Histaminefosfaat inhvl. 1 mg/ml, ampul 2 ml
Histaminefosfaat inhvl. 2 mg/ml, ampul 2 ml
Histaminefosfaat inhvl. 4 mg/ml, ampul 2 ml
Histaminefosfaat inhvl. 8 mg/ml, ampul 2 ml
Histaminefosfaat inhvl. 16 mg/ml, ampul 2 ml
Histaminefosfaat inhvl. 32 mg/ml, ampul 2 ml
Isoprenalinesulfaat inj.vlst 1mg/ml, ampul 3 ml
Magnesiumchloride inj.vlst 0,5 mmol/ml, ampul 5 ml
Magnesiumsulfaat 15 g, poeder
Magnesiumsulfaat inj.vlst 80 mg/ml, flacon 50 ml
Mannitol 20 g, poeder
Metoprololtartraat 25 mg, zetpil 2,8 ml
Metoprololtartraat 50 mg, zetpil 2,8 ml
Morfine HCl inj.vlst 10 mg/ml, ampul 5 ml
NaOH 0,1 N, flacon 12 ml
NaOH 1 N, flacon 12 ml
NaOH 2 N, flacon 12 ml
Natriumbifosfaat inj.vlst 1 mmol fosfaat/ml, ampul 10 ml
Natriumchloride inj.vlst 200 mg/ml, ampul 10 ml
Paracetamol 360 mg, zetpil 2,3 ml
Polystyreensulfonaat natrium 15 g, poeder
Polystyreensulfonaat natrium 30 g, klysmaflacon
Polystyreensulfonzuur calcium 20 g, poeder
Polystyreensulfonzuur calcium 40 g, klysmaflacon
Prilocaïne HCl inj.vlst 20 mg/ml, ampul 5 ml
Salbutamol/ipratropiumbromide inhvl 1,25-0,125mg/ml, ampul 2 ml
Tetracaine HCl 0,5% steriel, flacon 20 ml
Tetracaine HCl 1% steriel, flacon 20 ml
Thiazinamiummethylsulfaat inj.vlst 25 mg/ml, ampul 2 ml
Wetting agent 1% v/v, anti-condens, flacon 20 ml
Fenylefrine HCl 1 MG = 10 ML
Lidocaine HCl 1% + Adrenaline(als tartraat) inj.vlst 0,01 mg/ml, ampul 10 ml
Lidocaine HCl 2% + Adrenaline(als tartraat) inj.vlst 0,0125mg/ml, ampul 10 ml
Lidocaine HCl 2% + Adrenaline(als tartraat inj.vlst 0,0125mg/ml, ampul 2 ml
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