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

Handreiking Covid-19-vaccinatieuitnodigingen
Gefaseerd uitnodigen:
Eerst worden mensen uitgenodigd behorend tot een bepaalde risicogroep, en vervolgens verdeeld
per provincie.
De eerste groep betreft:
1. Alle personen geboren van 01-01-1956 tot en met 31-12-1957.
2. Thuiswonende mensen met het syndroom van Down geboren in de periode van 01-01-1956 tot
en met 31-12-2002.
3. Mensen met morbide obesitas (BMI >40) geboren in de periode van 01-01-1956 tot en met 3112-2002.
Later komen andere groepen aan de beurt.
Opdrachtformulier:
Graag ontvangen wij per opdracht apart een opdrachtformulier van u. Dit document kunt u downloaden
op https://downloads.dmdr.nl Te zijner tijd komt er ook een online versie om in te vullen.

Doorlooptijd voor de bezorging van de uitnodigingen:
SPOED bezorging, elke dag mogelijk (meerprijs 50 cent p.st.)
Bestanden aangeleverd op
Bezorging
maandag
woensdag
dinsdag
donderdag
woensdag
vrijdag
donderdag
zaterdag
vrijdag
volgende week op dinsdag
SNELLERE bezorging (meerprijs 22 cent p.st.)
Bestanden aangeleverd op
Bezorging
maandag
deze week op vrijdag + zaterdag
dinsdag
volgende week op dinsdag + woensdag
woensdag
volgende week op dinsdag + woensdag
donderdag
volgende week op woensdag + donderdag
vrijdag
volgende week op donderdag + vrijdag
NORMALE bezorging, net als bij de griepprikuitnodigingen (geen meerprijs)
Bestanden aangeleverd op
Bezorging
donderdag
Na 2 weken, van dinsdag t/m zaterdag
Aan te leveren gegevens:
1. Het adressenbestand uit uw HIS
2. De gegevens voor op de uitnodigingsbrief die op de achterzijde van de Infographic
wordt geprint (NB op de site van NHG en RIVM wordt telkens gesproken over
oproepkaart waarmee zij deze gepersonaliseerde brief bedoelen)
3. Eventueel een oproepschema waarmee de geadresseerde een tijdstip krijgt voor de
vaccinatie. Verderop leest u meer hoe u deze kunt maken.
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Het opdrachtformulier, vergezeld van instructies en de gegevens voor op de uitnodigingsbrief, kunt u
per email sturen naar griep@dmdr.nl, of per fax naar (084) 746 63 79. Het adressenbestand
ontvangen we graag op een veilige manier, u kunt gebruikmaken van ons portal om aan te leveren:
https://portal.dmdr.nl.
Maakt u gebruik van Medicom? Het is mogelijk om deel te nemen aan de PharmaPartners COVID-19vaccinatie service 2021. Zie voor meer informatie www.pharmapartners.nl/nieuws/pharmapartnerscovid-19-vaccinatie-service-2021/
De door u geselecteerde patienten voorziet u van de code CVP21R1. Let op: de laatste 2 tekens
betekenen het ronde-nummer. Uw eerste selectie is natuurlijk ronde 1. Deze krijgt dus de code R1.
Als u later nog een andere groep uitnodigt, noemt u deze R2.
De prijs:
In het kalenderjaar 2021 hanteren wij de basisprijs van 77 cent p.st. excl. btw voor het verzenden van
vaccinatie-uitnodigingen, op dezelfde manier als wij ook de griepprik-uitnodigingen verzorgen. Deze
prijs ie gebaseerd op een gewicht per envelop van maximaal 20 gram.
Een meerprijs is van toepassing als er een snellere doorlooptijd nodig is.
Extra bijlages zijn ook mogelijk, informeer daarnaar bij onze assistentes.
Het bijvoegen van de NHG-Gezondheidsverklaring kost inclusief het benodigde printwerk 22 cent
p.st. excl. btw. Het gewicht van de envelop komt dan nl. boven de 20 gram uit.
Wellicht stelt het RIVM in een later stadium een gezondheidsverklaring beschikbaar. Dan hoeft u de
printkosten natuurlijk niet te betalen. Wel blijft er dan een meerprijs nodig vanwege het hogere
gewicht.
Ter vergelijking: een envelop, bevattende een RIVM brief en uw uitnodiging (met op de achterzijde
de Infographic), weegt 19 gram.
Zodra er iets extra bijgevoegd moet worden, komt het gewicht te liggen tussen de 20 en 50 gram en
zijn er dus 2 postzegels nodig voor de frankering.
Een oproepschema:
De mogelijkheden zijn:
1. U roept 1 of meerdere patienten tegelijk op voor een tijdsperiode
(bijvoorbeeld van 10.10 – 10.20 uur)
2. U roept 1 of meerdere patienten tegelijk op op een vast exact tijdstip
(bijvoorbeeld: om 10.10 uur)
3. U geeft iedereen dezelfde tijdsperiode, bijvoorbeeld dag datum tussen 10.00
en 14.00 uur.
Standaard kiezen we voor volgorde op postcode. Dan komen mensen uit hetzelfde huishouden
zoveel mogelijk tegelijk of in ieder geval vlak na elkaar. NB Bij oproepen op alfabetische volgorde is
dit niet het geval.
Geef ons een tabel met daarin alle tijdssloten vermeld, van begin tot eind. En natuurlijk het aantal
patienten dat in een tijdsslot wordt uitgenodigd. Wilt u een pauze inbouwen? Dan vermeldt u dit
tijdsslot natuurlijk niet. Zie de volgende voorbeelden:
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10.00 – 10.10
10.10 – 10.20
10.30 – 10.40
10.40 – 10.50
11.00 – 11.10
11.10 – 11.20
11.30 – 11.40
11.40 – 11.50
12.00 – 12.10
12.10 – 12.20

10.00
10.10
10.30
10.40
11.00
11.10
11.30
11.40
12.00
12.10

Links ziet u een schema met tijdsperiodes van 10 minuten, met elk half uur 10 minuten pauze.
Er zijn 10 tijdsperiodes, als u bijv. 48 patienten heeft dan roepen wij er 5 per tijdsperiode op.
Er wordt dan het volgende geprint: woensdag 24 maart 2021 van 10.00 – 10.10 uur.
Rechts ziet u een schema met vaste tijdstippen.
Er zijn 10 tijdsperiodes, als u bijv. 48 patienten heeft dan roepen wij er 5 per keer op.
Er wordt dan het volgende geprint: woensdag 24 maart 2021 om 10.00 uur.
Let op het verschil: dat zit in het woordje van en om.
Rekent u goed uit of u voldoende tijd geeft om alle patienten uit te nodigen?
Geeft u ons een schema dat begint bij het eerste tijdsblok en eindigt bij het laatste tijdsblok? Graag
ook de tussenliggende tijsblokken vermelden.
Wilt u inzicht in welke persoon wanneer/hoe laat is uitgenodigd? Dan sturen wij u het bestand terug.
U kunt ons dit vragen via email griep@dmdr.nl
Barcode:
Als u de gegevens benodigd voor de barcode aanlevert, verzorgen wij de barcode op de brief.
Sommige HISsen hebben voor elke vaccinatie een andere barcode (2 dus). Dit staat in het door u
aangeleverde adressenbestand.
Briefpapier, infographic, RIVM-brief en RIVM-enveloppen
Al het benodigde materiaal ligt reeds op voorraad bij DMDR. U heeft zelf ook materiaal ontvangen.
Dit materiaal is voor uzelf bedoelt, u hoeft het niet door te sturen.
Let op: dit pakket bevat ook uw vaccinatie registratiekaarten (zie afbeelding).
Als er vanuit het RIVM gezondheidsverklaringen en/of flyers met corona-maatregelen beschikbaar
komen, dan liggen deze ook op voorraad bij DMDR.
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Gezondheidsverklaring
Het is mogelijk om een Gezondheidsverklaring mee te sturen. Op dit moment is bij ons beschikbaar
de versie van het NHG. Het printen, bijvoegen en de verhoogde portokosten betekenen een
meerprijs van 22 cent p.st. excl. btw.

U kunt ook een eigen versie opstellen van een gezondheidsverklaring.
Er wordt wellicht vanuit het RIVM een voorgedrukte gezondheidsverklaring beschikbaar gesteld. In
dat geval vervallen uiteraard de kosten voor het printwerk.
Voorbeeld van de uitnodigingsbrief:
Het groene gedeelte komt uit uw adressenbestand. De vormgeving van de adressen en de barcode
verzorgt DMDR voor u.
Voor het gele gedeelte verstrekt u ons de benodigde informatie.
Op de achterkant staat de Infographic.
Op de stippellijn wordt de brief gevouwen. Het onderste gedeelte kunt u weer mee teruggeven aan
uw patient voor de tweede vaccinatie.
U kunt dit document downloaden op https://downloads.dmdr.nl
Zie volgende pagina.
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Benodigde materialen, zoals spuiten en naalden
Het RIVM levert de benodigde naalden en spuiten bij. DMDR heeft hiervan geen voorraad
beschikbaar. Wel kunt u in onze webshop www.dmdrshop.nl handige aanvullende benodigdheden
bestellen, zoals een barcodescanner, desinfectiemiddelen, injectiepleisters en naaldencontainers.
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