Opdrachtformulier voor verzending Covid vaccinatie uitnodigingen
Fax (084) 746 63 79 Email griep@dmdr.nl

versie van dit document: 16 maart 2021

Zie voor meer informatie onze Handreiking Uitnodigingen Versturen. Daarin staan ook de tarieven.
Een actuele versie van de Handreiking en van dit Opdrachtformulier vindt u op https://downloads.dmdr.nl
Al het benodigde papier en enveloppen staat op voorraad bij DMDR, tot uw beschikking.
Datum van deze opdracht
Praktijknaam
Contactpersoon
Adres
Postcode + Plaats
Telefoon (voor overleg)
Emailadres
Met welk HIS-systeem werkt u?
Als uw HIS Medicom is, wilt u dan
gebruikmaken van de PharmaPartners Vaccinatieservice?

Ruimte voor praktijkstempel

O ja, ik heb het aanmeldformulier ingestuurd naar PharmaPartners
O ja, ik heb de CVP21-coderingen aangebracht in de selectie in Medicom
O nee
Meer informatie: www.pharmapartners.nl/nieuws/pharmapartners-covid-19-vaccinatie-service-2021/

Met welk vaccin gaat u werken?
De gewenste overkomstduur

O Spoed
O Snel
O Normaal

Gezondheidsverklaring
bijvoegen?

O ja, het formulier van het NHG
O ja, ik heb een eigen formulier ontwikkeld
O nee

Wilt u een barcode op uw
uitnodigingen?

O ja
O nee

Oproepschema

O ja (in een apart document geef ik uitleg)
O nee, ik maak gebruik van een vaccinatieplanner
O nee
De eerste vaccinatiedatum is:

Gegevens voor op de
gepersonaliseerde
uitnodigingsbrief

(bezorging na 2 werkdagen)
(bezorging na 4 – 5 werkdagen)
(bezorging na 8 – 12 werkdagen)

De tweede vaccinatiedatum is:

De locatie waar wordt gevaccineerd is:

De gegevens van mijn praktijk, te vermelden onderaan de brief:

Aanvullende opmerkingen
(kan ook in een apart document)

De huisartsenpraktijk is de opdrachtgever, en is de rechthebbende op en verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. De huisartsenpraktijk sluit daartoe
met DMDR Medical Marketing BV een verwerkersovereenkomst af, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming dit voorschrijft. Deze verwerkersovereenkomst wordt
automatisch afgesloten door het uploaden van bestanden op de beveiligde portal van DMDR Medical Marketing BV, bereikbaar via https://portal.dmdr.nl Bij het aanmaken van een account
ben ik dit overeengekomen als gevolg van het aanvinken van “Ik heb de verwerkersovereenkomst gelezen en ga akkoord”.

Datum

Handtekening

