
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 onder de aandacht is gekomen 
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 wellicht uw patiënten kunt overtuigen toch een vaccinatie te komen 
halen. Deze brief kunt u uiteraard volledig naar eigen inzicht bewerken. 
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 is het voorzover 
onze informatie strekt nog geruime tijd mogelijk om een na-bestelling te doen. 
Ook voor deze vaccinaties verstrekt DMDR gratis de veiligheidsnaalden.

De doorlooptijd en de prijs is hetzelfde als voor de gewone uitnodigingen.

Herhaal- 
uitnodigingen
voor patiënten  
die niet zijn  
komen opdagen

--->  DEZE BRIEF MEENEMEN!!  <---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: oproep griepvaccinatie 

datum: xxxxxxx 

 
 
Geachte «Aanhef» «Naam»,  

Volgens de landelijke richtlijnen, komt u in aanmerking voor vaccinatie tegen griep (influenza).  

De griepvaccinatie wordt geadviseerd aan mensen met suikerziekte, hartaandoeningen, 

longaandoeningen, nierziekten, mensen met verlaagde weerstand en alle 60-plussers.  

 
Voor zover wij kunnen nagaan heeft u niet gereageerd op onze eerste uitnodiging hiervoor.  

Wij vinden het belangrijk dat u wel de griepvaccinatie krijgt.  
 
Indien u alsnog prijs stelt op de griepvaccinatie kunt u in onze praktijk op de volgende datum (zonder 

afspraak) terecht: 

 xxxxxdag xxxxx aanstaande  tussen xxxxx uur en xxxxx uur.  
De injectie wordt in uw bovenarm gegeven, wilt u met uw kleding daarmee a.u.b. zoveel mogelijk rekening 

houden? 
 
Deze vaccinatie is gratis. Wilt u deze brief meenemen als u de griepprik komt halen?  

 
Wanneer u op de dag van de vaccinatie ziek bent of binnen enkele weken een operatie moet 

ondergaan, adviseer ik u om de griepprik uit te stellen en een afspraak te maken met onze assistente. 

 
Indien u geen prijs stelt op de griepvaccinatie en ook in de toekomst hiervoor geen uitnodiging wilt 

krijgen, verzoek ik u dit hieronder aan te geven en deze brief aan mij terug te sturen. 

Indien u niet reageert zal ik u volgend jaar geen uitnodiging meer toesturen. 

 
Met vriendelijke groet,  

 
Team Huisartsenpraktijk  

 
U kunt deze brief ook bij de assistenten inleveren, indien u de griepvaccinatieuitnodiging NIET MEER 

wilt ontvangen. Zet dan een kruisje bij onderstaande regel. 
 

O  Ik wil de griepvaccinatieuitnodiging niet meer ontvangen 
 

 

*«Barcode»*  
 
 

«Gesl» «Vrl» «Naam» «Adres» 
«Postcode»  «Woonplaats» «Kixcode» 

 

Huisartsenpraktijk XYZ 

Voorbeeldstraat 1 

1234 AA Voorbeeldstad 

Tel.: 0123-456789 

www.voorbeeldhuisarts.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaats, datum 

 

Betreft: HERINNERINGSUITNODIGING GRIEPVACCINATIE 

 
 
Geachte «Aanhef» «Naam»,  

Met deze brief willen wij u nogmaals uitnodigen voor de jaarlijkse griepprik. U valt in een risicogroep 

vanwege uw medische voorgeschiedenis of uw leeftijd. U loopt bij het krijgen van de griep meer kans 

op complicaties en of een afwijkend beloop.  

Omdat wij merken dat het animo voor de griepprik jaarlijks afneemt en de opkomst ook dit jaar weer 

lager was en wij ons daar zorgen over maken hebben wij extra informatie over de griepprik 

bijgevoegd op de achterkant van deze brief. Wij willen u aanraden om deze informatie goed door te 

lezen alvorens u besluit niet te komen.  

<u kunt kiezen voor een van onderstaande methodes, of natuurlijk uw eigen methode> 

 
 
Wij nodigen u uit op: 

Datum: <dag + datum> 

Tijd: <van … tot …> 

Plaats: <……….> 

 
Wilt u deze brief meenemen als u de griepprik komt halen. Wilt u er met uw kleding rekening mee 

houden dat de prik in de bovenarm wordt gegeven ?  

 

Met vriendelijke groet, 

<naam huisarts> 

 
 

<Op de achterkant van deze brief staat de Infographic> 

*«Barcode»* 

 
 

Geb.datum: «GebdatTekst» 
 

«Gesl» «Vrl» «Naam» 

«Adres» 
«Postcode»  «Plaats» 

«Kixcod
e» 

 

U kunt voor de vaccinatie op de praktijk terecht 

zonder afspraak iedere werkdag tussen 10.00-

12.00 en tussen 15.00 en 16.00.  Dit kan tot en 

met XXX december 2018. 

 

Vertrouwelijk concept 
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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

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

“Ook voor deze vaccinaties 
verstrekt DMDR gratis de 

veiligheidsnaalden.”
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