
DMDR Medical Marketing is uw specialist in het verzorgen 
van patiëntencommunicatie. 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 bel-tijden instelt, 
ontlast u uw assistente; maar uw patiënten 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 (teksten en vormgeving), 
en kunnen desgewenst een website voor u laten maken. Ook 
bieden wij u een eenvoudige oplossing voor LSP-registraties.

Patiënten
communicatie

Woonverbanden 
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, 

persoonlijker en effectiever dan uw 
eigen HIS dat voor u doet.

“Samen 
komen we er 

altijd uit!”
Tonny

Ketenzorg Oproepdienst
Uw oproepen voor ketenzorg, CVRM, DM, 
Ouderenzorg enz. enz., kunnen wij voor u door 
middel van een periodiek schema verzorgen. We 
beschikken over een geautomatiseerd systeem die 
wekelijks of maandelijks uw oproepen verzorgt. 
Periodiek worden vanuit uw HIS de bestanden 
geactualiseerd. Desgewenst ontvangt u periodieke 
rapportages. Dit scheelt u veel werk, tijd die u kunt 
besteden aan uw patiëntenzorg.
Neem contact met ons op voor meer informatie over 
deze unieke dienst!
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DMDR Medical Marketing BV
Klompenmakerstraat 18-C, 2984 BB Ridderkerk

T (078) 631 89 19  -  F (084) 746 63 79  
info@dmdr.nl www.dmdr.nl www.griepprikmailing.nl

Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24440010. Onze leveringsvoorwaarden vind u op downloads.dmdr.nl

Meer weten over 
de mogelijkheden 
die DMDR Medical 
Marketing u biedt?
Wij helpen u graag verder, ook buiten praktijk-uren.  
Wij zijn telefonisch bereikbaar op alle werkdagen van 
08.30 tot 17.00 uur, maar vaak ook nog wel later.
Bel wanneer u het schikt met DMDR Medical 
Marketing, of stuur een email.

DMDR Medical Marketing  
werkt samen met:

Uw zorg
onze oplossing!24




