
     

 

NIEUWSBRIEF MEI 2015 

 

Bestellen influenzavaccins vanaf 1 juni tot en met 30 juni a.s. 
via www.snpg.nl 
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Nieuwe website 

SNPG start het campagnejaar 2015/2016 in een nieuw jasje. Met veel enthousiasme presenteren wij onze nieuwe 

website, huisstijl en ons nieuwe logo. De nieuwe site heeft een design gekregen dat een representatiever beeld 

geeft van onze organisatie en onze ambities. Met deze nieuwe website hebben wij hard gewerkt aan het 

verbeteren van de toegankelijkheid en het brengen van nieuws over actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van de jaarlijkse griepvaccinatie. Wat betreft de inhoudelijke informatie omtrent de uitvoering van de 

griepcampagne is niets gewijzigd. 

De komende weken zullen enkele onderdelen op de nieuwe site nog verder worden uitgebreid. Houd daarom onze 

site in de gaten en mocht u op- of aanmerkingen hebben dan horen wij dit natuurlijk graag. 



Naar boven 

Bestellen vaccins 

Vanaf 1 juni a.s. kunt u uw vaccins bestellen via de website van SNPG. U kunt in de webapplicatie zelf aangeven 

op welke dag u uw vaccins geleverd wilt hebben.  

Let echter goed op: er is slechts een bepaalde hoeveelheid uit te leveren vaccins per werkdag 

beschikbaar, evenals een maximaal aantal te beleveren adressen per werkdag. Hoe sneller u uw bestelling 

plaatst, hoe meer leverdata beschikbaar zullen zijn waaruit u een keuze kunt maken. U kunt uw bestelling 

tot uiterlijk 30 juni a.s. plaatsen. 

Klik hier voor meer informatie over het bestellen van vaccins. 

Naar boven 

Inloggen 

Om een bestelling te plaatsen logt u in op de webapplicatie via 'inloggen', rechtsboven in het menu op de website. 

Vervolgens vult u uw praktijk AGB-code en uw wachtwoord in. Beide heeft u ook gebruikt bij de bestelling en 

declaratie van de griepvaccins in het afgelopen campagnejaar. Wij raden u aan het door u gekozen wachtwoord 

zorgvuldig te bewaren. 

Naar boven 

Vernieuwde algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden zijn met ingang van 1 juni 2015 vernieuwd. Zo zijn er onder andere wijzigingen 

doorgevoerd wat betreft de af te leggen verantwoording van de huisarts over de conform de bestelling ontvangen 

vaccins. Bij de verantwoording is SNPG gerechtigd om een materiele controle uit te voeren van de aangeleverde 

gegevens, wanneer daar aanleiding toe is. 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 huisartsen. 

Naar boven 



Hoeveel vaccins bestellen?  

We streven er naar om het aantal teveel 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 5% 

spillage worden er immers kosten bij u in rekening gebracht. Om u te ondersteunen bij het inschatten van het 

aantal benodigde vaccins is vorig jaar de bestelapplicatie aangepast. In de bestelapplicatie wordt automatisch 

getoond hoeveel vaccins u tijdens de vorige campagne heeft toegediend. 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 praktijk hebben voorgedaan. SNPG constateert dat de vaccinatiegraad de laatste 

jaren dalende is. Deze trend heeft zich ook in 2014 verder voortgezet. Houd u hier rekening mee op het moment 

dat u uw bestelling plaatst.  

Gebruik voor de selectie van hoog risicopatiënten de griepmodule van het HIS. Bij patiënten jonger dan 60 jaar met 

een mogelijke indicatie voor vaccinatie is het van belang dat deze niet automatisch op de selectielijst komen maar 

dat eerst wordt beoordeeld of zij geïndiceerd zijn. In de NHG/SNPG Handleiding Influenzavaccinatie is een indeling 

van relevante en mogelijk relevante ICPC- codes beschikbaar. De handleiding is begin juni te downloaden via de 

websites van SNPG en NHG. 

Let op: U heeft de mogelijkheid om tot 8 dagen voor levering van de vaccins uw bestelling via de webapplicatie te 

wijzigen. Dit biedt u de mogelijkheid tot kort voor de leverdatum het aantal vaccins te verhogen of te verlagen, 

afhankelijk van wat u op dat moment verwacht. Tevens heeft u de mogelijkheid om een nabestelling te plaatsen. 

Naar boven 

Bestellen van folders en uitnodigingskaarten 

U kunt via de webapplicatie, gelijktijdig met het bestellen van vaccins, gratis folders en/of uitnodigingskaarten 

bestellen. Het is mogelijk om in de webapplicatie een alternatief afleveradres voor de folders en 

uitnodigingskaarten op te geven. 

Door het meesturen van de folder met de persoonlijke uitnodiging ontvangt de patiënt de meest actuele informatie 

rondom de griepprik. We maken u er graag op attent dat het versturen van de folder bij de uitnodiging geen extra 

verzendkosten oplevert, het gezamenlijke gewicht blijft onder 20 gram. 

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

uitnodigingskaarten nabestellen. Tot 4 augustus kunt u uw bestelling folders c.q. uitnodigingskaarten aanpassen 



via de webapplicatie. Na 4 augustus kunt u meer folders en/of uitnodigingskaarten bestellen door middel van het 

plaatsen van een aparte drukwerkbestelling via de webapplicatie. 

Naast de folders en uitnodigingskaarten stuurt de SNPG per hoofdbestelling een tweetal posters mee voor de 

praktijkruimte. Wanneer u geen drukwerk bestelt, worden de posters in een aparte envelop aan u verzonden. 

Hiervoor hoeft u niets te doen. 

Klik hier voor meer informatie over folders en uitnodigingskaarten. 

Naar boven 

Widget op HAweb van het NHG 

Bij de aanvang van de griepcampagne kunt u, indien u gebruik maakt van HAweb van het NHG, de widget 'Alles 

over griep' toevoegen aan uw dashboard. Hiermee heeft u toegang tot informatie over de griep (SNPG, NHG, 

RIVM, NIVEL), grieppreventie en monitoring. 

 

U kunt als volgt Widget toevoegen aan uw dashboard: 

1. Log in op HAweb 

2. Ga naar het tabblad waar u de widget 'Alles over griep' wilt hebben; bv. 'Praktijk' 

3. Klik op Widgets toevoegen (groene knop rechts boven) 

4. Vul de zoekterm 'griep' in en u krijgt de widget 'Alles over griep' 

5. Klik op toevoegen en de widget wordt toegevoegd aan het tabblad dat u open heeft staan. U kunt de widget zo 

nodig verslepen naar een ander tabblad. 

Naar boven 

Vaccinsamenstelling seizoen 2015/2016 

Dit jaar bevat het vaccin de navolgende virusstammen: 

» A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-gelijkend virus 

» A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-gelijkend virus 

» B/Phuket/3073/2013-gelijkend virus 

Naar boven 



Veilige naaldsystemen in 2016 

Sinds 1 januari 2012 is naar aanleiding van de betreffende Europese richtlijn in het Arbeidsomstandighedenbesluit 

opgenomen dat werkgevers in de gezondheidszorg verplicht zijn er voor te zorgen dat hun werknemers zich niet 

kunnen verwonden aan een scherp medisch hulpmiddel. Deze richtlijn geldt ook voor vaccinaties van o.a. het 

Nationaal Programma Grieppreventie en betekent dat er met veilige naaldsystemen gewerkt moet worden. 

Het griepvaccin wordt momenteel in een spuit met vaste naald aangeleverd (zonder veiligheidssysteem) en dat zal 

de komende campagne 2015 ook nog gebeuren. Om praktische redenen (beschikbaarheid, bestaande contracten, 

e.d.) kan er op korte termijn niet worden overgegaan naar een ander griepvaccin, waar toepassing van een veilig 

naaldsysteem wel mogelijk is. 

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart om te zorgen dat er vanaf seizoen 2016 ook binnen het NPG vaccins 

beschikbaar zijn, die geschikt zijn voor toepassing van veilige naaldsystemen. 

In de komende tijd zult u meer informatie ontvangen over de invoering van veilige naaldsystemen binnen het 

programma van de jaarlijkse griepvaccinatie in 2016. 

Naar boven 

Doelgroepen 

De doelgroepen zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorige campagne, zie indicaties. 

Naar boven 

NHG-SNPG Handleiding Influenza 

Begin juni verschijnt de nieuwsbrief van het NHG, daarin vindt u de nieuwste versie van de NHG/SNPG 

Handleiding Influenza. De aangepaste handleiding zal tegen die tijd ook via de SNPG-site te downloaden zijn. 

Naar boven 

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 ook bellen met ons. 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 het e-mailadres griep@snpg.nl onder vermelding van de AGB-code. U 

ontvangt dan zo snel mogelijk een persoonlijk antwoord van ons.  

Klik hier voor een overzicht met antwoorden op veel gestelde vragen. 

Naar boven 

Meer informatie? 

Bezoek onze website op www.snpg.nl 
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