


Informeer uw patiënten optimaal over de 
griep- en pneumokokkenvaccinatie. leder jaar 
ontvangen drie miljoen mensen een 
uitnodigingsbrief voor de griepprik. Vanaf 
najaar 2020 komt hier de uitnodigingsbrief 
voor pneumokokkenvaccinatie bij. De Griep-
en Pneumokokkenvaccinatie Service zorgt 
ervoor dat de selectieprocedure en het 
versturen van brieven aan patiënten 
eenvoudiger, zorgvuldiger, veiliger, sneller en 
goedkoper heeft gemaakt. 

PharmaPartners biedt de gecombineerde service voor 
griep en pneumokokken vanaf 2020 aan. Zo kunt u zich 
richten op de patiënt en wordt het uitnodigen voor de 
vaccinatie momenten volledig voor u uit handen 
genomen. 

Waarom de Griepvaccinatie service 

Mensen van 60 jaar en ouder of mensen die in de risico 
groep vallen krijgen een griepprik aangeboden omdat 
zij vanwege hun leeftijd of medische achtergrond een 
minder actief afweersysteem hebben. Jaarlijks komt dit 
op ongeveer 3 miljoen uitnodigingen voor deze 
vaccinatie uit die u als huisarts dient te versturen. 
PharmaPartners heeft vorig jaar de service in het leven 
geroepen om dit proces te vereenvoudigen zodat de 
huisarts zich niet hoeft te focussen op administratieve 
zaken die niet direct zorg gerelateerd zijn. 

Waarom de aanvullende 
Pneumokokkenvaccinatie service 

Vanaf najaar 2020 wordt de vaccinatie tegen 
pneumokokkenziekte aangeboden aan volwassen vanaf 
73 jaar en ouder. PharmaPartners biedt huisartsen 
graag de mogelijkheid de uitnodigingsprocedure uit 
handen te geven zodat zij hier geen omkijken naar 
hebben. Dit wordt als aanvulling toegevoegd aan de 
huidige Griepvaccinatie Service van PharmaPartners. 

U maakt bij deze dienstverlening gebruik van de griep-
en pneumokokkenvaccinatieservice. Deze twee services 
zijn niet los van elkaar af te nemen. 
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Interesse? 

Wilt u gebruik maken van de Griep- en 
Pneumokokkenvaccinatie service? Dat kan. Vanaf 
2020 kunt u dit digitaal aanvragen door het 
aanvraagformulier in te vullen. DMDR neemt na 
aanvraag contact met u op voor de praktische 
kant van deze service. Denk hierbij aan het 
bepalen van de verzendweek maar ook de 
gewenste aantallen en het opmaken van het 
begeleidend schrijven en de enveloppen. 
PharmaPartners neemt contact met u op wanneer 
de selectie klaar staat in de Q-module en wanneer 
deze gereed moeten zijn voor beoordeling. 

Klik hier en meldt u aan voor de Griep- en 
pneumokokkenvaccinatie service >> 

Meer informatie: 

griepvaccinatie@pharmapartners.nl 

www.pharmapartners.nl/griep-en-
pneumokokkenservice 
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Meer informatie:

@pharmapartners.nl

PharmaPartners
Wilhelminakanaal Zuid 110A

4903 RA Oosterhout

088 - 688 88 88
huisartsenzorg@pharmapartners.nl

www.pharmapartners.nl




