
Handleiding voor het veilig verwerken 
en verzenden van uw medische post

de griepprik  
en pneumokokkenprik

2022

• Griepprikuitnodigingen verzenden
• Pneumokkokkenprikuitnodigingen verzenden
• Verhuisberichten, mailingen over praktijkovername
• Nieuwsbrieven
• Medische verbruiksmiddelen bij vaccinatie

Informeer uw patiënten optimaal

Nieuw in 2022 Afspraakservice.nl 
voor uw patiënten! Kijk op pagina 9 
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“Uw post in
 vertrouwde handen”

Martin ten Cate
078 - 631 89 19

martin.tencate@dmdr.nl

Al meer dan 30 jaar verzorgen wij dagelijks 
postzendingen voor de zorgsector: Griepprikuit-
nodigingen, verhuisberichten, oproepen voor 
ketenzorg, uitnodigingen voor deelname aan 
bevolkingsonderzoeken. Jaarlijks zijn dit vele mil- 
joenen poststukken voor enkele duizenden klanten. 
Niet alleen huisartsen zijn onze klanten, maar ook 
andere zorgaanbieders zoals laboratoria, apothe-
kers, (academische) ziekenhuizen en diverse 
samenwerkingsverbanden. 

Ieder jaar verzorgen wij voor duizenden huisart-
sen de griepprikuitnodigingen en sinds 2020 ook 
de pneumokokkenprikuitnodigingen. Wij werken 
daarvoor samen met diverse partners, en proberen 
u hiermee zoveel mogelijk te ontzorgen. Zodra er 
weer sprake is van een Covid-19 of vergelijkbare 
vaccinatiecampagne zijn wij u hierbij natuurlijk ook 
van dienst. Met deze brochure presenteren wij 
graag onze verschillende diensten.

DMDR Medical Marketing,
specialist in het verzorgen
van patiëntencommunicatie

In 2021 ook voor RIVM en huisartsen 
vaccinatie-uitnodigingen voor COVID verzorgd.

Inhoud

Bestel ook
alle benodigde
materialen
via DMDR

Opzet en werkwijze van uw griepprik- en
pneumokokkenprikuitnodigingen

Voorbeeldbrieven en de keuze van de envelop

Veiligheidsnaalden, alle verdere benodigde
materialen en hoogwaardig hechtmateriaal

Registreer uw patiënten door gebruik te maken
van barcodes

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Medisch drukwerk en receptenpapier

Voeg voordelig extra informatie toe bij uw uitnodigingen

Herhaaluitnodigingen voor patiënten die geen gehoor 
geven aan uw uitnodiging

De handleiding voor uw uitnodigingen

NIEUW: afspraakservice.nl

Patiëntencommunicatie en uw eigen nieuwsbrief

Klantcase Medicom
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Kijk op pag.12

Gratis naaldenservice
Zoals ieder jaar biedt DMDR als onderdeel van haar service 
voor griepprik- en pneumokokkenprikuitnodigingen aan 
haar klanten gratis naalden aan.

Wij volgen uiteraard de aanbevelingen van het Nederlandse 
Huisartsen Genootschap (NHG) voor de tijdens de cam-
pagne te gebruiken naalden. Indien noodzakelijk leveren wij 
ook extra lange naalden, in kleine hoeveelheden leverbaar, 
bijvoorbeeld voor mensen met morbide obesitas.
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Opzet en werkwijze
van de griepprik- en
pneumokokkenprikmailing

Op de website  

griepprikmailing.nl
vindt u actuele informatie

De brieven aan uw patiënten (volgens uw eigen concept of 
n.a.v. de voorbeeldbrieven) worden gepersonaliseerd, geprint, 
gevouwen, in een envelop gestopt en deze wordt dichtgeplakt.

DMDR zorgt voor het papier, de enveloppen en de aanlevering 
bij PostNL die hierna zorgdraagt voor bezorging van dinsdag 
t/m zaterdag in de met u af te spreken bezorgweek. U hoeft 
geen drukwerk te leveren en u bespaart tijd en geld.

In 2022 worden ook uitnodigingen voor de pneumokokkenprik 
verzonden naar uw patiënten geboren tussen 1953 en 1956. 
DMDR verzorgt dit ook voor u. Het proces hiervan is hetzelfde 
als bij de griepprikuitnodigingen. Er wordt een aparte info-
graphic aangeboden, ook deze hebben wij reeds op voorraad.

Indien u besluit om beide vaccinaties tegelijkertijd te geven, 
dan is het mogelijk om beide uitnodigingen tegelijk in dezelfde 
envelop te versturen. DMDR biedt hiervoor een speciale  
opdruk op de envelop aan om dat aan de geadresseerde 
duidelijk te maken. Omdat dit proces uiterste zorgvuldigheid 
behoeft, betaalt u hiervoor een meerprijs van 39 cent per en-
velop excl. btw. Voor beide brieven is de totaalprijs dan 86 + 39 
cent.

Als u besluit om gescheiden vaccinatie-spreekuren te 
houden, dan adviseren wij u om voor elke uitnodiging een 
aparte brief te versturen, teneinde verwarring bij uw patiënten 
te voorkomen. Bij gescheiden vaccinatie-spreekuren verwach-
ten wij een hogere opkomst en is het proces voor de huisarts 
veel gemakkelijker.

Prijs
Een enkelzijdige brief, zwart/wit geprint op Infographicpapier, 
verzonden in een blanco envelop, inclusief de benodigde porto 
(gewicht tot 20 gram), kost u slechts 86 cent p.st. ex. BTW. 

DMDR Medical Support heeft er bewust voor gekozen om zorg-
post uitsluitend met PostNL te versturen (basistarief PostNL in 
2022 = 96 cent). Wij streven immers naar een gegarandeerde, 
vertrouwelijke verwerking van uw praktijk- en patiëntgegevens 
en bezorgen op het hoogst mogelijke betrouwbaarheidsniveau 
met PostNL.

Gebruikt u Medicom?
PharmaPartners biedt u de Griep- en Pneumokokkenvaccinatie 
service. Deze service regelt dat de patiëntendossiers de van 
toepassing zijnde kenmerken krijgen. Daarna worden de door 
de huisarts beoordeelde selectie vanuit de Q-module auto- 
matisch klaargezet voor DMDR. U hoeft zich dan alleen nog 
maar bezig te houden met de brieftekst. U kunt zich digitaal 
aanmelden via www.griepprikmailing.nl en geeft hier aan dat u 
Medicom als HIS gebruikt.

Ook in 2022 ontvangt u gratis de benodigde
veiligheidsnaalden van DMDR, indien u dit aangeeft bij uw 
reservering. Lees meer op pagina 12 van deze handleiding. Ook 
kunt u via DMDR alle benodigde materialen bestellen, zoals 
handschoenen, naaldencontainers, pleisters en alcoholdoekjes.

Pneumokokkenprikuitnodigingen

DMDR verzorgt de complete
mailing voor u en neemt
daarmee veel werk uit handen

Elke week, bezorging van
patiënten- en praktijkberichten
het hele jaar door.

Bezorgweek van-tot Deadline bij spoed-bezorging
34          23 aug. – 31aug.  donderdag 11 aug.  maandag 22 aug.
35          30 aug. – 07 sept. donderdag 18 aug.  maandag 29 aug.
36          06 sept. – 14 sept. donderdag 25 aug.  maandag 05 sept.
37          13 sept. – 21 sept. donderdag 01 sept.  maandag 12 sept.
38          20 sept. – 28 sept. donderdag 08 sept.  maandag 19 sept.
39          27 sept. – 05 okt.  donderdag 15 sept.  maandag 26 sept.
40          04 sept. – 12 okt.  donderdag 22 sept.  maandag 03 okt.
41          11 okt. – 19 okt.  donderdag 29 sept.  maandag 10 okt.
42           18 okt. – 26 okt.  donderdag 06 okt.  maandag 17 okt.
43          25 okt. – 02 nov.  donderdag 13 okt.  maandag 24 okt.
44           01 nov. – 9 nov.   donderdag 20 okt.  maandag 31 okt.
45           08 nov. – 16 nov.  donderdag 27 okt.   maandag 07 nov.
46          15 nov. – 23 nov.  donderdag 03 nov.  maandag 14 nov.
47          22 nov. – 30 nov.  donderdag 10 nov.  maandag 21 nov.
48          29 nov. – 07 dec.  donderdag 17 nov.  maandag 28 nov.
49           06 dec. – 14 dec.  donderdag 24 nov.  maandag 05 dec.

Deadline 

Aanmelden? 
Kijk op 

griepprikmailing.nl

desgewenst hulp bij
patiëntenselectie en

de oproepbrief

herhalings-
uitnodigingen

adresseren en printen
van de uitnodigingen.
vouwen, in de envelop

stoppen en dichtplakken

patiënten komen 
volgens afspraak 
naar de praktijk

de portokosten voor het
versturen via PostNL

geen extra
werkdruk voor

de huisarts

het aanleveren van
de poststukken bij
het postkantoor

de juiste mensen
ontvangen de griepprik
met een veilige naald
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Partner van

En natuurlijk ontvangt u ook 
voor de pneumokokkenprik 
gratis de veiligheidsnaalden
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Voorbeeldbrieven
en envelopkeuze 
Voor elke doelgroep een aparte brieftekst?
Het is allemaal mogelijk bij DMDR. Bijvoorbeeld:

Standaard maken wij gebruik van het
door de overheid beschikbaar gestelde 
Infographic-papier.

DMDR heeft dit papier op voorraad. Aan 
de voorzijde van de Infographic wordt uw 
vaccinatieuitnodiging geprint. Een blanco 
vensterenvelop, of alvast voorbedrukt met 
de tekst “Informatie van uw huisarts”, zit bij 
de prijs inbegrepen.

Het is ook mogelijk om uw logo
en/of afzendergegevens af te drukken op 
onze venster-enveloppen, wel wordt 
hiervoor een kleine meerprijs berekend.

Uw brieven kunnen met een gekleurde 
voorkant worden geprint. Daarmee kunt 
u een duidelijk onderscheid aanbrengen 
tussen de griepprikuitnodiging en de 
pneumokokkenprikuitnodiging. Ook een 
onderscheid tussen verschillende artsen is 
hiermee mogelijk. Dit alles tegen een kleine 
meerprijs.

• Patiënten die thuis moeten worden geprikt

• Griepweigeraars

• Patiënten die op een andere locatie
(verpleeghuis) worden geprikt

• Mensen die op eigen verzoek gevaccineerd
willen worden

Uw eigen brieftekst 
is ook mogelijk!

Kijk voor actuele 
briefteksten op 

downloads.dmdr.nl

In uw brieven kunt u uw patiënten de 
mogelijkheid geven om hun afspraak 

online te wijzigen. Zie pag 9.
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Gekleurde voorkant
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De handleiding
voor uw 
uitnodigingen

• Het maken van een adressenbestand, eventueel met telefonische ondersteuning
• De gewenste gegevens die in het adressenbestand moeten staan
• Adresgegevens uploaden in het beveiligde portal
• Briefteksten voor uw uitnodigingen
• Oproepschema’s en de online afsprakenservice
• Onderscheid in uw uitnodigingen, bijv. door gebruik van gekleurd papier
• Combineren van griepprik- en pneumokokkenprikuitnodigingen
• Infographic-papier
• Informatie over de envelop
• Combineren van uw uitnodigingen met extra informatie over uw praktijk
• Patiënten die niet moet worden uitgenodigd
• Bezorgperiode van uw uitnodigingen
• Nazendingen en spoedzendingen
• Algemene Verordening Gegevensbescherming en Verwerkersovereenkomst
• Verzenden van herhaaluitnodigingen voor patiënten die niet zijn geweest
• Het bestellen van de veiligheidsnaalden
• Bestellen van medische verbruiksartikelen
• Wat te doen als een patiënt geen uitnodiging heeft ontvangen

Op downloads.dmdr.nl vindt u altijd de meest actuele informatie. 
U vindt daar een handleiding voor het verzenden van griepprik- en 
pneumokokkenprikuitnodigingen, met daarin de volgende onderwerpen:

U kunt ons bereiken via griep@dmdr.nl of bel (078) 631 89 19

NIEUW: 
afspraakservice.nl

Het principe is eenvoudig. In de brief aan uw patient staat gewoon een datum en tijd van de oproep ver-
meld (het zogenaamde oproepschema). Maar wellicht komt het uw patient niet uit? Dan staat er in dezelf-
de brief ook een unieke code en het websiteadres van afspraakservice.nl. Wanneer de patiënt niet op de 
in de brief aangegeven dag en tijd kan komen kan deze patiënt met deze code eenvoudig op afspraak- 
service.nl de afspraak verzetten naar een andere door de huisarts aangeboden dag en tijd. Hiermee 
worden vele telefoontjes richting de huisartsenpraktijk voorkomen. 

De bezoeker van de site krijgt een agenda te zien 
waarin is aangegeven welke alternatieve dagen en 
tijden beschikbaar zijn. Het systeem regelt automa-
tisch dat er per tijdslot nooit meer dan een bepaald 
maximum aantal patiënten wordt geregistreerd. 
De patiënt selecteert een geschikt ander tijdslot en 
noteert dat op de oorspronkelijke uitnodigingsbrief. 

Belangrijk is dat er geen persoonsgegevens of 
medische gegevens op afspraakservice.nl te zien of 
benodigd zijn. De unieke code per patiënt is vol-
doende om de afspraak te verzetten. 

Wij introduceren deze dienst in 2022 tegen een 
introductieprijs van slechts 50,00 euro per huis- 
artsenpraktijk/oproepschema. We verwachten met 
deze service de werkdruk op de huisartsenpraktijk 
te verminderen.

DMDR loopt met deze unieke dienst voorop in 
de ontwikkelingen rondom het digitaliseren van 
de communicatie met patiënten. Bij deze dienst 
gebruiken we een combinatie tussen een eerste 
contact per post en een digitale opvolging indien 
gewenst door de patiënt.

Fysieke post wordt effectief het beste afgeleverd 
bij de patiënt (>99% wordt correct afgeleverd door 
PostNL), krijgt nog steeds de meeste aandacht en 
wordt goed bewaard. Wij zien echter interessante 
mogelijkheden om meerdere contactmomenten 
in te zetten om de boodschap te versterken en te 
herhalen. Hierbij horen uiteraard digitale kanalen.

Nieuwe online afspraakservice biedt uw patiënt de flexibiliteit om zelf 
een afspraak te wijzigen zonder telefonisch contact met de praktijk

Geïnteresseerd? 
Neem contact op 
via  078-6318919
of stuur een email 

naar griep@dmdr.nl

9Griepprikmailing 2022
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Gebruikt u Medicom: stuur uw patiënten dan de 
folder van PharmaPartners. Veel huisartsen- 
praktijken maken gebruik van een app of portaal. 
Behoort u hiertoe en wilt u uw patienten optimaal 
informeren? Sluit dan de folder bij, voor een geringe 
meerprijs.

Het formulier van VZVZ kunnen wij bijvoegen bij uw 
uitnodigingen. Uw patiënt levert de uitnodiging weer 
in (zodat u de prik kunt verwerken in uw HIS), en als 
dan op de achterkant het toestemmingsformulier 
staat afgedrukt, dan kan uw patiënt deze ingevuld 
meenemen. De Infographic kunnen we in dat geval 
gewoon los bijvoegen. Neem contact met ons op 
voor alle mogelijkheden.

Maakt u gebruik van E-Health? 

Vraag uw patiënten 
toestemming voor het 
beschikbaar stellen van 
gegevens via het LSP

DMDR is uw specialist in het verzorgen van patiën-
tencommunicatie. Door optimaal te communiceren 
bereikt u een goede interactie met uw patiënten.
Door zelf te communiceren zorgt u er tevens voor 
dat er minder vragen aan de telefoon worden 
gesteld. Een praktijkfolder, helemaal up-to-date 
gemaakt aan de eisen van deze tijd, 
beantwoordt veel vragen van uw 
patiënten. En als u speciale beltijden 
instelt, ontlast u uw assistente; maar 
uw patiënten moeten dit dan wel 
weten. 

Wellicht heeft u reeds kant-en-klaar 
een praktijkfolder? Dan sturen we 
deze mee voor een geringe meer- 
prijs. Het is ook mogelijk om via 
DMDR een folder te laten maken.
(zie pagina 20)

Periodiek contact wordt door uw patiënten erg op 
prijs gesteld. Door het versturen van een nieuws-
brief kunt u de belangrijke zaken die in uw praktijk 
spelen toelichten en verduidelijken. U geeft daar-
bij het vertrouwen dat deze zaken bij u in goede 
handen zijn. Als u ons de tekstuele inhoud geeft, 
alsmede enkele afbeeldingen, dan verzorgen wij de 
vormgeving en de verzending voor u. Combineert 
u dit met uw uitnodigingen, dan kost u dit een 
meerprijs van slechts €0,25 per stuk (excl. BTW). Zie 
voor een uitgebreid verhaal en alle mogelijkheden 
pagina 20.

Voeg voordelig 
extra informatie toe 
bij uw uitnodigingen

Als u toch uw vaccinatie uitnodigingen verstuurt, 
maak dan meteen gebruik van de mogelijkheden 
om uw patiënten extra informatie toe te zenden. 
In de envelop is ruimte aanwezig voor een extra 
bijlage. 

We bieden u ook de mogelijkheid om naar alle bij u
ingeschreven patiënten deze informatie te zenden.
Ook degenen die geen uitnodiging ontvangen. We
selecteren dan alleen de woonverbanden waar 
geen enkele uitnodiging naartoe wordt gestuurd. 
Deze selectie verzorgt DMDR kosteloos voor u.

U vindt hier 4 ideeën van hetgeen u bij kunt sluiten 
bij uw uitnodigingen. Maar als u zelf nog andere 
ideeën hebt: vrijwel alles wat u wilt is mogelijk.

Stuur uw patiënten 
uw praktijkfolder

Stuur uw patiënten een
interessante nieuwsbrief
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Bestel uw materialen

Bij bestelling van deze materialen boven € 95,00 incl. BTW, betaalt u geen verzendkosten.

Voor een zending die door de brievenbus past bedragen de verzendkosten € 1,95 (excl. btw).

Voor een pakketzending bedragen de verzendkosten € 5,95 (excl. btw).

U kunt een week opgeven waarin u uw bestelling wilt ontvangen, houd daarbij rekening met twee werkdagen  

verwerkingstijd. Veiligheidsnaalden en vaccinatie-gerelateerde bestellingen worden bij voorkeur geleverd in de periode 

van 17 augustus tot en met 30 september.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Alcoholdeppers

Alcoholdoekjes Injectiepleisters

Veiligheidsnaalden
Sanadep in dispenser
Inhoud: 150 stuks
Swabs (4x5cm) voor reiniging van de huid. 
Geïmpregneerd met 0,5% chloorhexidine digluconaat 
in 70% ethanol.

Verpakt in een dispenser
van 150 stuks.
Prijs per dispenser
€3,01 excl. 9% BTW /
€3,28 incl. BTW
Artikelcode 3036757

Romed in dispenser
Inhoud: 100 stuks.
Lengte 65 mm Breedte 30 mm 1x gevouwen
Deppers gedrenkt in 70% alcohol voor het reinigen
of ontsmetten van de huid.

Prijs per dispenser
€1,96 excl. 9% BTW /
€2,14 incl. BTW
Artikelcode 3005813

Leukoplast injectiepleisters
De injectiepleister is bedoeld om een injectieplaats 
af te dekken na inenting of na veneuze bloedafname. 
Eventueel vrijkomend bloed kan worden opgenomen 
door het speciale wondkussen.

Lengte 19 mm Breedte 14 mm
Verpakt per 500 stuks.
Prijs per doos
€33,53 excl. 9% BTW /
€36,55 incl. BTW
Artikelcode 3054262

SOL care Veiligheidsnaald
Maat 25g breedte 0,5 mm
lengte 25 of 38 mm

U ontvangt gratis het benodigde aantal
veiligheidsnaalden wanneer u uw
griepprikuitnodigingen laat verzorgen
door DMDR.

Indien noodzakelijk leveren wij ook extra 
lange naalden, in kleine hoeveelheden 
leverbaar, bijvoorbeeld voor mensen met 
morbide obesitas.

Gratis!

Handschoenen Hoogwaardig hechtdraad

Barcodescanner

Naaldencontainers
Handdesinfectiemiddel

Klinion Protection Onderzoekshandschoen
Verpakt per 150 stuks.  
Leverbaar in maat S / M / L / XL.
Prijs per doos 150 stuks  
€12,95 excl. 21% BTW / €15,67 incl. BTW
Artikelcode 3050888 = maat S
Artikelcode 3050889 = maat M
Artikelcode 3050890 = maat L
Artikelcode 3050891 = maat XL

Uw voordelen
• Verbeterde tastgevoeligheid
• Optimale grip, ook bij natte
   handelingen
• Geruwde vingertoppen
• Makkelijk aan te trekken en
   soepel in gebruik
• Biedt optimale bescherming

DMDR verkoopt het eigen merk van
The Suture Store: de beste
prijs/kwaliteitverhouding.

Na de vaccinatie dient u in uw HIS per patient te
registreren. Een barcode vergemakkelijkt dit aanzien-
lijk. Elk HIS ondersteunt registraties d.m.v. een barco-
descanner.

Prijs per stuk 
€ 86,95 excl. 21% BTW / 
€ 105,21 incl. 21% BTW

Hechtdraad, niet oplosbaar, polyamide monofilament,
zwarte draad-kleur. Lengte draad 45 cm, met snij-
dende naald, buiging 3/8. Diverse draaddiktes en 
naaldlengtes. Verpakt per 12 stuks. 
€ 22,50 excl. 9% BTW / € 24,53 incl. 9% BTW

Klinion Easy Care Naaldencontainer
Inhoud 1,5 liter
Prijs per stuk
€2,12 excl. 21% BTW / €2,57 incl. BTW
Artikelcode 3028329

Inhoud 2,0 liter
Prijs per stuk
€2,02 excl. 21% BTW / 
€2,44 incl. BTW
Artikelcode 3028330

Inhoud 7,0 liter
Prijs per stuk
€5,39 excl. 21% BTW / 
€6,52 incl. BTW
Artikelcode 3028334

Inhoud 21,0 liter
Prijs per stuk
€12,81 excl. 21% BTW / 
€15,50 incl. BTW
Artikelcode 3028338

Klinion Easy Care afvalcontainers zijn speciaal ontworp-
en om scherp afval zoals spuiten, naalden, scalpels en
andere scherpe objecten weg te gooien. 

Sterillium handdesinfectiemiddel
Op basis van ethanol met bewezen 
huidverzorgende ingrediënten.

Inhoud 500 ml
Prijs per flesje
€6,46 excl. 9% BTW / €7,82 incl. BTW
Artikelcode 3034994 

Ook verkrijgbaar: Sterillium Gel pure, 
met handig pompje
Een vloeibare gel voor hygiënische en chirurgische 
handdesinfectie met uitstekende verzorgende eigen-
schappen.

Inhoud: 475 ml
€10,57 excl. 9% BTW / €12,79 incl. BTW
Artikelcode 3051387

bestel via 
dmdrshop.nl

Dikte draad Lengte naald Artikelcode
6-0
5-0
4-0
4-0
3-0
3-0

16mm
13mm
19mm
24mm
26mm
19mm

LNW 3367 SPH 
LNW 3353 SH 
LNW 3355 H 
LNW 3527 H 
LNW 3365 PH 
LNW 3345 PH

Kijk op dmdrshop.nl voor het volledige 
assortiment en de actuele prijzen.
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Registreer uw
patiënten door
gebruik van
Barcodes
Na de vaccinatie dient u in uw HIS per 
patiënt te registreren. Een barcode, op de 
uitnodiging meegeprint, vergemakkelijkt dit 
aanzienlijk. Elk HIS ondersteunt registraties
d.m.v. een barcodescanner.

Via DMDR kunt u de barcodescanner die
geconfigureerd is om te werken met uw HIS
bestellen. De barcodescanner is alvast zo
geconfigureerd dat hij meteen werkt. Via 
het reserveringsformulier en op 
www.dmdrshop.nl kunt u een exemplaar 
bestellen voor € 86,95 excl. BTW 
(€ 105,21 incl. BTW).

Via ons secretariaat kunt u een 
barcodeproef opvragen. Geef de betref-
fende code door (bijv. een mensnummer of 
patient-id) en we sturen u een pdf per email 
waarmee u kunt testen.

Barcodeproef
DMDR is AVG-proof
en ISO+NEN Gecertificeerd
Uitwisseling van persoonsgegevens via een beveiligd web portal. 

Nu de wet- en regelgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sinds 
25 mei 2018 haar intrede heeft gedaan zijn de regels met betrekking tot het uitwis-
selen, beheren en verwerken van deze gegevens aangescherpt. Dit wil overigens niet 
zeggen dat de AVG alles verbiedt maar juist een integere en behoorlijke wijze met het 
omgaan van persoonsgegevens bevordert. 

“Uw patiëntgegevens in 
veilige handen”

Kies voor een veilige, gecertificeerde 
en betrouwbare partner 
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PharmaPartners biedt sinds 2019 de Griep- en Pneumokokkenvaccinatie Service aan. Deze 
service ondersteunt huisartsenpraktijken bij het selecteren van patiënten die in aanmerking 
komen voor een vaccinatie en het versturen van de uitnodigingsbrieven. Daan Haverkamp, hu-
isarts en mede-eigenaar van Huisartsenpraktijk Haverkamp/Bastick in Oosterhout, verstuurt 
zijn vaccinatie-uitnodigingen eenvoudiger én veiliger dankzij deze service.

Huisartsenpraktijk Haverkamp/Bastick is een 
duo-praktijk met 4.000 patiënten. Haverkamps  
ouders runden de praktijk tot 2017. Daarna nam 
Daan Haverkamp de praktijk over samen met  
huisarts Alex Bastick. Haverkamp: “PharmaPartners 
komt oorspronkelijk ook uit Oosterhout en onze 
praktijk was daardoor altijd proeflocatie van nieuwe 
modules en oplossingen. We zijn dus onlosmakelijk 
verbonden met de digitalisering van de huisartsen-
zorg.”

Meer werk door vaccinatie-uitnodigingen
Het selecteren van patiënten en versturen van 
uitnodigingen voor de griep- en pneumokokken-  
vaccinaties is voor veel huisartsen een tijdrovende 
taak. Dat ervoer huisarts Daan Haverkamp ook:
“Ik maakte de selectie altijd zelf met behulp van 

de Q-module in Medicom. Die werkt als een  
zoekfilter waarmee je bepaalde ziekten in je  
patiëntendossier opspoort. Bijvoorbeeld alle 
mensen boven de 70 die een hartinfarct hebben 
gehad. Die patiëntgegevens extraheerde ik hand-
matig naar een CSV-bestand. Dat zette ik om in een 
Excelbestand en mailde ik naar onze zorggroep. Die 
verstuurde vervolgens de vaccinatie-uitnodigingen. 
Een lastig proces met veel handelingen dus, terwijl 
onze hoofdtaak zorgverlening is. Daar zijn we de 
hele werkdag mee bezig. Het versturen van  vacci-
natie-uitnodigingen kwam daar nog eens bovenop. 
Ik kwam daardoor soms in tijdnood en maakte de 
patiëntselectie in het weekend of in de avonduren. 
En door de toenemende druk op de zorg vond 
ik dat de zorggroep zich met belangrijkere zaken 
moest bezighouden.”

“Voorheen stuurde ik het Excelbestand per mail naar de zorggroep. 
Ik denk dat veel andere artsen het ook zo doen. Dat is natuurlijk minder 

veilig dan dat de lijst binnen de beschermde omgeving blijft. 
Een typfoutje in een e-mailadres was namelijk snel gemaakt. ” 

- Daan Haverkamp, huisarts

Eind mei ontvangen alle Medicom-praktijken een indicatie voor het aantal te bestellen vaccins in de postverwerking. U kunt 
zich dan meteen aanmelden voor de Griep- en Pneumokokkenvaccinatie Service van 2022. Heeft u vragen over deze service? 
Neem contact op via griepvaccinatie@pharmapartners.nl

Huisartsenpraktijk Haverkamp/Bastick wil niet meer zonder Griep- en 
Pneumokokkenvaccinatie Service: ‘Alle huisartsen moeten dit gemak 
ervaren’ 

&

Nooit meer handmatig gegevens uit Medicom 
halen
PharmaPartners introduceerde de service in 2019 
en sindsdien maakt Haverkamp er gebruik van. De 
Griep- en Pneumokokkenvaccinatie Service van 
PharmaPartners vereenvoudigt het selecteren van 
patiënten die in aanmerking komen voor vaccinatie 
én de verzending van uitnodigingen.

Op basis van de online patiëntgegevens in Medi-
com stelt de Griep- en Pneumokokkenvaccinatie 
Service zelf een selectie patiënten voor die in 
aanmerking komt voor een vaccinatie volgens de 
landelijke NHG criteria. Haverkamp: “Er ontstaan 
twee lijsten in Medicom. Eén met patiënten die 
sowieso een uitnodiging krijgen, zoals ouderen en 
kwetsbaren. De tweede lijst bestaat uit twijfelgeval-
len, bijvoorbeeld jongere mensen met hartklachten. 
Ik controleer de lijsten altijd om er zeker van te zijn 
dat de juiste mensen een uitnodiging ontvangen. 
Deze automatische selectie scheelt me zeker een 
halfuur werk. Huisartsen die minder goed zijn met 
computers besparen denk ik zelfs een uur.”
 
Veilige verzending
Volgens Haverkamp voorkomt de Griep- en 
Pneumokokkenvaccinatie Service menselijke fouten 
doordat patiëntgegevens tijdens het proces de 
AVG-veilige omgeving niet verlaten. Haverkamp: 
“Voorheen stuurde ik het Excelbestand per mail 

naar de zorggroep. Ik denk dat veel andere artsen 
het ook zo doen. Dat is natuurlijk minder veilig dan 
dat de lijst binnen de beschermde omgeving blijft. 
Een typfoutje in een e-mailadres was namelijk snel 
gemaakt. ”

Persoonlijk en professioneel
Met de Griep- en Pneumokokkenvaccinatie Ser-
vice worden de gecontroleerde lijsten automatisch 
opgehaald uit Medicom. Vervolgens verzorgt DMDR 
Medical Support BV de verzending van de uit-
nodigingen. Dit partnerbedrijf van PharmaPartners 
is gespecialiseerd in patiëntcommunicatie. Zij druk-
ken de brieven, voorzien de enveloppen van adres-
gegevens en verzenden de uitnodigingen op tijd.

Haverkamp is tevreden over die verzendservice. 
“We kunnen de inhoud en uitstraling van de brieven 
zelf bepalen. Deze stemmen we af met DMDR. 
Ons logo staat bijvoorbeeld bovenaan de brief en 
belangrijke informatie lichten we extra uit. Denk 
aan kledingvoorschriften bij een prik in de arm. 
En tijdens de coronapandemie vermeldden we de 
coronamaatregelen die van kracht waren in de  
huisartsenpraktijk. Die personaliseringsmogelijk-
heden maken het af. De Griep- en Pneumokokken-
vaccinatie Service is een heel compleet pakket. Het 
biedt ons meer gemak, zekerheid en bespaart tijd. 
Van patiëntselectie tot en met verzending. Ik zou 
alle huisartsen adviseren om dit gemak te ervaren.”

Klantcase Griep- en 
pneumokokkenvaccinatie 
service Medicom-DMDR
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“Ook voor deze vaccinaties
verstrekt DMDR gratis de

veiligheidsnaalden.”

Herhaal- 
uitnodigingen
voor patiënten
die geen gehoor geven 
aan uw uitnodiging

Het is ook mogelijk om de patiënten die niet zijn komen opdagen op uw vaccinatie-spreekuur, 
alsnog een herinnering te sturen. Op deze manier weet u zeker dat uw boodschap nogmaals 
onder de aandacht komt en dat uw patiënten het niet vergeten zijn. U verhoogt hiermee het 
opkomstpercentage en gaat onnodige spillage van vaccins tegen. 

Ook bij deze herhaaluitnodigingen zijn wij 
u graag van dienst. DMDR beschikt over 
meerdere voorbeelden van briefteksten, met 
daarin opgenomen een tekst waarmee u wel-
licht uw patiënten kunt overtuigen toch een 
vaccinatie te komen halen. Deze brief kunt u 
uiteraard volledig naar eigen inzicht bewerk-
en. Als u de reeds verstrekte vaccinaties 
geregistreerd hebt (dat gaat heel snel met 
een barcodescanner), is het eenvoudig om 
een selectie te maken van alleen degenen 

die volgens u voor een herhaal-uitnodiging in 
aanmerking komen. DMDR kan u altijd helpen 
bij deze extractie. 

Wellicht heeft u nog voldoende vaccins op 
voorraad; en anders kunt u een na-bestelling 
doen. Ook voor deze vaccinaties verstrekt 
DMDR gratis de veiligheidsnaalden. De door-
looptijd en de prijs is hetzelfde als voor de 
gewone uitnodigingen.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om het 
een en ander te bespreken.

Bel met een van onze assistentes op 078-6318919
of stuur een email naar griep@dmdr.nl
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Nieuwsbrieven
Verhuisberichten
Mailing praktijkovername

Wij zijn uw specialist in het verzorgen van patiëntencom-
municatie. Door optimaal te communiceren bereikt u een 
goede interactie met uw patiënten. Door zelf te commu-
niceren zorgt u er tevens voor dat er minder vragen aan 
de telefoon worden gesteld. Een praktijkfolder, helemaal 
up-to-date gemaakt aan de eisen van deze tijd, beant-
woordt veel vragen van uw patiënten. En als u speciale 
beltijden instelt, ontlast u uw assistente; maar uw patiënt-
en moeten dit dan wel weten. 

Dagelijks verzenden wij voor veel huisartspraktijken 
verhuisberichten, oproepen voor ketenzorg-projecten, 
vragenlijsten, brieven over praktijkovernames, brieven of 
kaarten over uw aanstaande pensionering, en brieven 
over de aanstelling van een extra, een nieuwe of tijdelijk 
vervangende huisarts. We verzorgen praktijkfolders (tek-
sten en vormgeving), en kunnen desgewenst een website 
voor u laten maken.

Vaak zijn uw brieven inhoudelijk niet medisch van aard. 
Zodra dat het geval is, is het natuurlijk mogelijk om uw 
berichten op woonverband te verzenden. Wij kunnen deze
woonverbanden voor u maken, verzorgder, persoonlijker 
en effectiever dan uw HIS dat doet. 

Woonverbanden

Neem contact met ons op voor meer
informatie over deze unieke dienst!

“Slimme oplosssingen
in een handomdraai”

Periodiek contact wordt door uw patiënten erg 
op prijs gesteld. Door het versturen van een 
nieuwsbrief kunt u de belangrijke zaken die in 
uw praktijk spelen toelichten en verduidelijken.
U geeft daarbij het vertrouwen dat deze zak-
en bij u in goede handen zijn. Wij hebben een 
aantal voorbeelden voor u, waarbij u zich alleen 
nog maar met de tekstuele inhoud hoeft bezig 
te houden. De vormgeving en de verzending 
verzorgen wij voor u, voor de gebruikelijke  
aantrekkelijke prijzen die u van ons gewend 
bent.

Vertel uw patiënten hoe de gang van zaken is in 
uw praktijk. Op basis van uw teksten maken wij 
snel en voordelig een praktijkfolder. In de vorm 
van een 3-luik of een 2-luik, een folder die u 
kunt meegeven of naar al uw patiënten kunt
versturen.   

De standaard-doorlooptijd voor al onze me-
dische post: bij aanmelding (telefonisch of per 
email) voor dinsdag 12.00 u. wordt uw post
de daaropvolgende week bezorgd. De deadline 
voor het aanleveren van bestanden wordt dan 
met u besproken. Als er sprake is van door
ons te verrichten vormgeving (bijv. een 
nieuwsbrief) dan is uw input de vrijdag vooraf-
gaand reeds nodig. Spoed kan in overleg altijd.

Nieuwsbrief

Praktijkfolder

Doorlooptijd

Voeg een nieuwsbrief
toe bij uw 

uitnodigingen!

TIP



22 23Griepprikmailing 2022 Griepprikmailing 2022

Professioneel
drukwerk voor de
medische praktijk
Briefpapier, formaat A4,
enkelzijdig bedrukt, 90 grams bankpost

Enveloppen, formaat 16,2 x 22,9 cm,
bedrukt aan de voorzijde, met of zonder venster

Zelfinktende stempels

Afsprakenkaartjes, formaat 5,5 x 8,5 cm,
enkelzijdig bedrukt, 300 grams beschrijfbaar papier

Visitekaartjes, formaat 5,5 x 8,5 cm,
350 grams papier

1.000 vel
2.500 vel
5.000 vel

1.000 stuks
2.000 stuks
3.000 vel

Prijs vanaf € 35,00

500 stuks 
1.000 stuks

500 stuks 
1.000 stuks

voor € 85,00
voor € 125,00
voor € 185,00

voor € 140,00
voor € 195,00
voor € 245,00

voor € 49,00 
voor € 59,00

voor € 45,00 
voor € 52,00

full colour bedrukt 
full colour bedrukt 
full colour bedrukt

full colour bedrukt 
full colour bedrukt 
full colour bedrukt

full colour bedrukt 
full colour bedrukt

full colour bedrukt 
full colour bedrukt

U heeft de keuze uit een gegomde klep of een gemakkelijke
striplock-sluiting. (N.B. een combinatie van enveloppen met
en zonder venster wordt beschouwd als 2 aparte orders)

Al het drukwerk is ook in zwart/wit mogelijk. Maatwerk,
bijv. andere formaten en uitvoeringen, is ook mogelijk.

Receptenpapier
Losse vellen | 250 vel wit papier
10,5 x 14,8 cm | niet bedrukt

Losse vellen | 250 vel gekleurd papier
10,5 x 14,8 cm | niet bedrukt

Bloks | 100 vel gekleurd papier
10,5 x 14,8 cm | zwart gedrukt

Receptenpapier

6 verpakkingen 
12 verpakkingen

6 verpakkingen 
12 verpakkingen

12 blokjes
24 blokjes

Bestel gemakkelijk uw receptenpapier.
Bedrukt of blanco. Leverbaar in wit,
lichtgeel, lichtblauw, lichtgroen of roze

voor € 12,95 
voor € 25,90

voor € 14,00 
voor € 28,00 

voor € 42,50
voor € 85,00

Bij bestelling van deze materialen boven € 95,00 incl. BTW, betaalt u geen verzendkosten.
Voor een zending die door de brievenbus past bedragen de verzendkosten € 1,95 (excl.
btw). Voor een pakketzending bedragen de verzendkosten € 5,95 (excl. btw).

De doorlooptijd van een drukwerk-order is 6 werkdagen.

Alle papier- en drukwerkprijzen zijn excl. 21% btw.

De prijzen zijn gebaseerd op een drukwerk-gereed bestand door u aangeleverd.

Download het
bestelformulier op
downloads.dmdr.nl

wit

Licht geel

Licht blauw

Licht groen

Roze
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Uw zorg 
onze oplossing!

Wij helpen u graag verder, ook buiten praktijkuren. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op alle werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. 

Onze leveringsvoorwaarden vindt u op downloads.dmdr.nl

Meer weten over de mogelijkheden die DMDR u biedt?

DMDR werkt samen met:

Klompenmakerstraat 18c
2984 BB Ridderkerk
Telefoon (078) 631 89 19
Fax (084) 746 63 79
Email: info@dmdr.nl
Handelsregister: 24440010

www.dmdr.nl
www.griepprikmailing.nl

Neem contact op via  078-6318919
of stuur een email naar info@dmdr.nl


