
 

> Aanmelden:
tot en met elke vrijdag

> Bezorging:
binnen twee weken

> SPOED is ook mogelijk

NieuwsbriefEvert Janssen, huisarts
Petra de Vries, huisarts

Angelique de Vree
Praktijkondersteuner

Stuur uw patiënten een interessante nieuwsbrief
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 vertrou-
wen dat deze zaken bij u in goede handen zijn. Als u ons de tekstuele 
inhoud geeft, alsmede wat plaatjes en/of foto’s, dan verzorgen wij de 
vormgeving en de verzending voor u, voor slechts € 1, 2200 (excl. btw) 
per verzonden nieuwsbrief (minimum-afname 1.000 stuks). 

Combineert u een nieuwsbrief met het verzenden van uw vaccinatie-
uitnodigingen, dan betaalt u een meerprijs van 28 cent per stuk (excl. 
btw), mits het totaalgewicht van uw zending niet boven de 20 gram 
komt.

Woonverbanden
Meestal zijn uw brieven inhoudelijk niet medisch van aard. Zodra dat wel 
het geval is, is het natuurlijk mogelijk om uw berichten op woonverband 
te verzenden. Wij kunnen deze woonverbanden voor u maken, persoon-
lijker en effectiever dan uw eigen HIS dat voor u doet.

Specialist in patiëntencommunicatie  
DMDR Medical Support is uw specialist in het verzorgen van patiënten-
communicatie. 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 praktijk-
overnames, brieven of kaarten over uw aanstaande pensionering en 
brieven over de aanstelling van een extra, een nieuwe of tijdelijk 
vervangende huisarts. 

We verzorgen ook uw praktijkfolders en kunnen desgewenst een 
website voor u laten maken. 

Dit is een  
voorbeeld van 
een praktijk 
nieuwsbrief

Uitvoering met 1 kolom

DMDR Medical Support
Klompenmakerstraat 18c
2984 BB Ridderkerk 

Tel.: 078 - 631 89 19  E   info@DMDR.nl
Fax: 084 - 746 63 79 W www.griepprikmailing.nl
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Dit is een voorbeeld

van een nieuwsbrief

1 kolom

Verhuizing naar nieuwe locatie
Mauris id sem arcu. Nullam lobortis lacinia urna, vitae mollis mauris sol-
licitudin sed. Aenean faucibus turpis vel purus elementum quis vehicula 
enim elementum. Quisque vel diam id nunc iaculis bibendum nec eget 
urna. Etiam congue rutrum venenatis. Nulla justo orci, dignissim sit amet 
rhoncus in, vestibulum malesuada enim. Nunc sit amet volutpat dolor. 

NIEUW:  Nieuwe website
Etiam congue rutrum venenatis. Nulla justo orci, dignissim sit amet rhon-
cus in, vestibulum malesuada enim. Nunc sit amet volutpat dolor. Ut port-
titor, nisl nec adipiscing.  www.hapklavervier.nl  vitavitae mollis mauris 
pretium, augue justo pellentesque nibh. Vel diam id nunc iaculis bibendum 
nec eget urna. Etiam congue rutrum venenatis. Nulla justo orci, dignissim.

Onderzoek hartfalen bij kinderen

Vitae fermentum pretium, augue justo pellentesque nibh, eu vulputate 
nunc purus et orci. Pellentesque quis mauris justo, a adipiscing ipsum.

Mauris id sem arcu. Nullam 
lobortis lacinia urna, vitae 
mollis mauris sollicitudin 
sed. Aenean faucibus turpis.  
vestibulum malesuada enim. 
Nunc iaculis bibendum nec 
eget urna. 

Etiam congue rutrum venes
faucibus natis.

Thuisarts.nl
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Cras ut justo lectus. Morbi 
vestibulum purus nibh. 
Mauris id sem arcu. Bomani
rutrum venenatis. Nulla justo 
orci, dignissim sit Nullam 
lobortis lacinia urna, vitae 
mollis mauris soluno.

André Verschoor
Waarnemend huisarts

Te lange wachttijden 
opgelost 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Cras ut justo lectus. Morbi 
vestibulum purus nibh. 
Mauris id sem arcu. Nullam 
lobortis lacinia urna, vitae 
mollis mauris soluno.
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