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BESTELLEN INFLUENZAVACCINS VANAF 1 JUNI TOT EN MET 30

JUNI

(LET OP: DIT JAAR ZONDER NAALD)

Gebruik van Veiligheidsnaalden

In eerdere berichtgeving heeft u kunnen lezen dat de

influenzavaccins met ingang van het campagnejaar 2016/2017

zonder naalden worden geleverd. Een EU-richtlijn heeft in

Nederland geleid tot een wijziging in het Nederlandse

Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit besluit stelt het gebruik van

veiligheidsnaalden verplicht om prikaccidenten op de werkvloer te

voorkomen.

Het RIVM heeft daarom het besluit genomen dat de

influenzavaccins voortaan geleverd worden zonder naalden en dat

zorgorganisaties zelf de veiligheidsnaalden moeten aanschaffen.

Dit besluit is onder andere gebaseerd op de volgende argumenten:

Er is onvoldoende aanbod van influenzavaccins met een

geïntegreerde veiligheidsnaald.
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De verantwoordelijkheid voor het voorkómen van

prikaccidenten ligt bij de werkgever.

Klik hier voor meer informatie over veiligheidsnaalden.

De vaccins bestelt u, zoals u gewend bent, bij de SNPG. De

veiligheidsnaalden bestelt u bij een farmaceutische groothandel

naar eigen keuze.

Vernieuwde huisstijl bestelapplicatie

U zult merken dat de bestelapplicatie qua huisstijl en uitstraling

volledig is aangepast aan de vorig jaar vernieuwde website. De

applicatie is daarnaast compatibel gemaakt voor zowel

smartphone als tablet. In de functionaliteiten van de applicatie

zijn geen wijzigingen doorgevoerd. Alle handleidingen voor het

gebruik van de webapplicatie kunt u terugvinden op de website.

Bestellen vaccins

Vanaf woensdag 1 juni kunt u influenzavaccins bestellen via de

website van SNPG. U kunt in de webapplicatie zelf aangeven op

welke dag de vaccins geleverd moeten worden.

Let op: er is een bepaalde hoeveelheid uit te leveren vaccins per

werkdag beschikbaar, evenals een maximaal aantal te beleveren

adressen per werkdag. Hoe sneller u bestelt, hoe meer leverdata

beschikbaar zullen zijn. U kunt uw bestelling tot uiterlijk 30 juni

plaatsen.

Klik hier voor meer informatie over het bestellen van vaccins.

Hoeveel vaccins bestellen?

We streven ernaar om het aantal te veel bestelde vaccins te

beperken. Bij het plaatsen van uw bestelling willen wij u daarom

vragen kritisch te zijn over het aantal te bestellen vaccins.

Wanneer er sprake is van meer dan het toegestane spillage worden

er kosten bij u in rekening gebracht. Om u te ondersteunen bij het

inschatten van het aantal benodigde vaccins wordt in de

bestelapplicatie automatisch getoond hoeveel vaccins u tijdens de

vorige campagne heeft toegediend.

http://www.snpg.nl/article/veiligheidsnaalden/
http://www.snpg.nl/article/bestellen-vaccins-3/


Het aantal gedeclareerde (dus toegediende) vaccins kan een

richtlijn zijn voor de bestelling voor de komende campagne. Er

moeten zich dan geen grote veranderingen in de organisatie

hebben voorgedaan. SNPG constateert dat de vaccinatiegraad de

laatste jaren dalende is. Deze trend heeft zich ook in 2015

voortgezet. Houd hier rekening mee bij uw bestelling.

Let op: U heeft de mogelijkheid om uiterlijk 8 dagen vóór levering

van de vaccins uw bestelling via de webapplicatie te wijzigen. Ook

kunt u een nabestelling plaatsen.

Bestellen van folders

Dit jaar is de inhoud van de folder geactualiseerd en zijn er

wijzigingen aangebracht in het fotomateriaal. De folder ‘oogt’ dus

wat anders.

U kunt via de webapplicatie, gelijktijdig met het bestellen van

vaccins, gratis folders bestellen. In de webapplicatie kunt u een

alternatief afleveradres voor de folders opgeven.

De arts is volgens de WGBO verplicht patiënten goed te

informeren. Door het meesturen van de folder met de persoonlijke

uitnodiging, ontvangt uw cliënt de meest actuele informatie

rondom de griepprik. Het versturen van de folder met de

uitnodigingsbrief levert geen extra verzendkosten op; het

gezamenlijke gewicht blijft onder 20 gram.

De folders worden geleverd in bundels van 100. U kunt altijd extra

folders nabestellen. Tot 3 augustus kunt u uw bestelling voor

folders nog aanpassen via de webapplicatie. Na 3 augustus kunt u

nog folders bestellen door middel van het plaatsen van een aparte

drukwerkbestelling via de webapplicatie.

Naast de folders stuurt de SNPG per hoofdbestelling twee posters

mee die u op een voor de bewoners zichtbare plek kunt ophangen.

Wanneer u geen drukwerk bestelt, worden de posters in een aparte

envelop verzonden. Hiervoor hoeft u niets te doen.

Klik hier voor meer informatie over folders.

http://www.snpg.nl/article/overige-bestellingen-2/


Algemene voorwaarden

Wij bevelen u nadrukkelijk aan de voorwaarden goed door te lezen.

Wanneer u een bestelling plaatst, kunt u alleen uw bestelling

bevestigen wanneer u akkoord gaat met de algemene

voorwaarden. U gaat daarmee een overeenkomst aan met de SNPG.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden voor zorgorganisaties.

Vaccinsamenstelling seizoen 2016/2017

Het influenzavaccin is een ‘dood’ vaccin. Het vaccin is gericht tegen

het influenzavirus type A en B. Voor het jaar 2016/2017 is de

samenstelling:

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus

B/Brisbane/60/2008-like virus

U kunt de influenzavaccins van de campagne 2015/2016 niet meer

gebruiken. Deze dient u te vernietigen.

Doelgroepen

De doelgroepen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige

campagne, zie indicaties.

Vragen?

Heeft u vragen over het plaatsen van een bestelling of heeft u

andere vragen over de griepcampagne? U kunt alle informatie

terugvinden op onze website, maar u kunt ons ook bellen. Onze

medewerkers staan u graag te woord. Wij zijn bereikbaar via de

grieplijn 0900 – 47 43 777 (10 cent per minuut).

Het is ook mogelijk om te mailen naar griep@snpg.nl onder

vermelding van de AGB-code. U ontvangt dan zo snel mogelijk

antwoord.

Klik hier voor een overzicht met antwoorden op veelgestelde

vragen.
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Over de snpg

SNPG (Stichting Nationaal

Programma Grieppreventie) is een

zelfstandige organisatie,

opgericht in 1997, met als taak

het coördineren van de uitvoering

van het Nationaal Programma

Grieppreventie.
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