
Informeer uw patiënten 
optimaal over de Griep- en 
Pneumokokken vaccinatie

Ieder jaar ontvangen ruim vijf miljoen mensen een uitnodigingsbrief voor de griepprik. 

Sinds het najaar van 2020 is hier de uitnodigingsbrief voor de pneumokokken 

vaccinatie bij gekomen. Met behulp van de Griep en Pneumokokken vaccinatie 

service verloopt de selectieprocedure en het versturen van de brieven aan patiënten 

makkelijker, zorgvuldiger, veiliger, sneller en goedkoper.

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.

Bent u Medicom gebruiker? Maak dan gebruik van 
de Griep- en Pneumokokken vaccinatie service

De voordelen

Inclusief veiligheidsnaalden

Alles in één keer geregeld 
voor 2 vaccinatiemomenten

Zorgvuldige selectie 
procedure

Persoonsgegevens volgens 
de AVG wetgeving verwerkt

Barcode voor snelle 
registratie



DMDR Medical Support BV

Om het zorgproces te optimaliseren, is in 

het kader van de Griepvaccinatie service, in 

2019 de samenwerking gezocht met DMDR 

Medical Support BV, een zeer betrouwbare 

partner op het gebied van postale diensten 

in de medische sector. Zij versturen alle 

uitnodigingsbrieven. Snel, makkelijk en 

betrouwbaar! 

Zorgvuldige selectieprocedure

Een van de belangrijkste aspecten bij het 

versturen van brieven aan patiënten is een 

zorgvuldige selectieprocedure. Met de 

Griep- en Pneumokokken vaccinatie service 

is dit proces sterk vereenvoudigd. Dubbele 

gegevens die in verschillende selecties 

voorkomen worden automatisch uit het 

systeem gehaald. De selectie wordt enkel 

gemaakt uit de actieve op naam ingeschreven 

patiënten in de praktijk. Voor het bestand 

wordt verzonden naar DMDR vindt er 

nogmaals een controle plaats op de status 

van patiënten. Zo voorkomt u vervelende 

situaties waarbij bijvoorbeeld een patiënt 

die is overleden, alsnog een brief ontvangt. 

Ook uitgeschreven patiënten worden uit de 

selectie gehaald. Zijn er na het verzenden 

van het bestand nog wijzigingen? Dan dienen 

deze met DMDR afgestemd te worden.  

De Griep- en Pneumokokken vaccinatie 

service regelt dat de patiëntendossiers, de 

van toepassing zijnde kenmerken krijgen. 

Uw voordeel: makkelijk en betrouwbaar. 

De beoordeelde selecties worden vanuit 

de Q-module met de juiste rubrieken t.b.v. 

de Griep- en Pneumokokken uitnodiging 

klaargezet en naar DMDR gestuurd. 

Via een beveiligde verbinding wordt de data 

uit Medicom rechtstreeks uitgewisseld met 

DMDR conform de AVG richtlijnen. Zo blijven 

er geen bestanden met patiëntgegevens 

achter op de lokale werkplek. 

PharmaPartners zorgt ervoor dat de 

benodigde data tijdig in Medicom wordt 

klaargezet. Vervolgens worden de uitnodi-

gingsbrieven verstuurd door DMDR, zonder 

dat u er verder nog naar hoeft om te kijken. 

Snel, makkelijk en betrouwbaar! De inhoud 

en het uiterlijk van de brief stemt u direct 

af met DMDR. 

Diverse mogelijkheden

Voor het verzenden van de brieven biedt 

DMDR diverse mogelijkheden. Nadat u zich 

digitaal heeft aangemeld voor de Griep- en 

Pneumokokken vaccinatie service neemt 

DMDR contact met u op om de mogelijk-

heden met u door te spreken. Denk hierbij 

aan het bepalen van de verzendweek maar 

ook de gewenste aantallen en het opmaken 

van het begeleidend schrijven en de enve-

loppen. DMDR hanteert een scherpe prijs 

vanaf € 0,92 exclusief btw per verzonden 

brief. Tevens wordt er altijd een door de 

LHV goedgekeurde verwerkersovereen-

komst afgesloten en in overeenstemming 

met de AVG wordt alle data na verzending 

vernietigd 

PharmaPartners berekent geen aanvul-

lende kosten voor de selecties die voor u 

worden klaargezet in de Q-module en voor 

het versturen van de benodigde data naar 

DMDR voor de Griep- en Pneumokokke 

vaccinatie uitnodigingen. 

Interesse?

Wilt u gebruik maken van de Griep- en

Pneumokokken vaccinatie service? Vanaf 

2022 meldt u zich direct aan voor deze 

service via de website van DMDR: 

www.griepprikmailing.nl. DMDR neemt 

vervolgens contact met u op voor de 

praktische invulling en PharmaPartners 

bericht u wanneer de selecties klaar staan 

in de Q-module en wanneer deze gereed 

moeten zijn voor verzending.

PharmaPartners
Wilhelminakanaal Zuid 110A
4903 RA Oosterhout

088 - 688 88 88
www.pharmapartners.nl
griepvaccinatie@pharmapartners.nl

Meer informatie? 

Neem gerust contact met ons op!

“Door iedere patiënt een individuele uitnodiging toe te
sturen wordt de no-show aanzienlijk lager”




