Nieuwsbrief SNPG september 2016 voor de
zorgorganisaties
Separaat bestellen veiligheidsnaalden / Wat betekent het gebruik van
veiligheidsnaalden voor uw praktijkvoering?
In eerdere berichtgevingen heeft u kunnen lezen dat de griepvaccins met ingang van het
campagnejaar 2016/2017 zonder naalden worden geleverd.
Het afzonderlijk leveren van de griepvaccins en veiligheidsnaalden betekent voor uw
praktijkvoering dat:









u de vaccins en de veiligheidsnaalden apart en tijdig moet bestellen.
De griepvaccins zoals u gewend bent bij de SNPG en de veiligheidsnaalden bij een
farmaceutische groothandel of leverancier van medisch/farmaceutische producten;
u de veiligheidsnaalden met de juiste maatvoering tijdig geleverd moet krijgen en dat
de praktijkruimte moet hebben om deze op te slaan (800 veiligheidsnaalden hebben
een volume van een normale verhuisdoos); dat u ruim voldoende tijd inplant voor het
vaccinatiespreekuur, omdat de voorbereiding en het vaccineren meer tijd inneemt.
u ruim van tevoren een moment moet inplannen om medewerkers te instrueren op
het gebied van werken met veiligheidsnaalden. Dit kan door middel van
instructiefilmpjes, samples en handleidingen. Mogelijk moet u extra personeel
inzetten tijdens het vaccinatiespreekuur;
indien u een separate ruimte heeft gehuurd voor het vaccinspreekuur, dat u moet
zorgen dat u voldoende tijd heeft ingepland.
na gebruik dient het vaccin met de naald in de naaldcontainer gedeponeerd te
worden. Zorgt u ervoor, dat er voldoende naaldcontainers beschikbaar zijn. Het is
niet toegestaan om het vaccin in de glascontainer te deponeren.

Vernieuwing E-learning Griepvaccinatie in de praktijk
De e-learning ‘Griepvaccinatie in de praktijk’ wordt op dit moment aangepast vanwege
de invoering van veiligheidsnaalden. De e-learning wordt vernieuwd en er vindt een
uitbreiding plaats. De uitbreiding van de module gaat over de het gebruik van
veiligheidsnaalden. Dit onderdeel kan doorlopen worden apart van de bestaande
module.
De vernieuwde e-learning zal naar verwachting eind september gereed zijn.
Opdrachtbevestiging
Een dezer dagen ontvangt u van ons per post de opdrachtbevestiging van de door u

bestelde griepvaccins. In deze opdrachtbevestiging treft u een overzicht aan van uw
bestelling griepvaccins met bijbehorende aflevergegevens. Tevens ontvangt u
aanvullende informatie over de gang van zaken rondom uw bestelling. Als u in de loop
van volgende week geen opdrachtbevestiging heeft ontvangen, neemt u dan contact op
met SNPG via griep@snpg.nl.
Controleer de opdrachtbevestiging goed. U heeft tot 8 dagen voor de leverdatum van de
griepvaccins de mogelijkheid om uw bestelling aan te passen in de webapplicatie
(bijvoorbeeld het aantal vaccins of het afleveradres). Binnen 8 dagen voor de
afleverdatum kunt u voor dringende wijzigingen contact opnemen
via griep@snpg.nl onder vermelding van uw AGB-code.
De gebruikershandleidingen voor de webapplicatie zijn hier te downloaden.
Vernietigen vaccins van vorige campagne
Het vaccin van 2015 is niet meer bruikbaar. Om verwarring te voorkomen met de vaccins
voor dit influenzaseizoen, dient u de vaccins van vorig seizoen te vernietigen, voordat de
griepvaccins van 2016 geleverd worden.
Levering van vaccins: plaats vaccins binnen 1 uur na levering in de koelkast
De vaccins worden gekoeld vervoerd. Dat heeft tot gevolg dat de vaccins binnen 1 uur
na levering in de koelkast geplaatst moeten worden.
U ontvangt op de dag voorafgaand aan de levering, vóór 08.00 uur ’s-ochtends,
een vooraankondiging met een indicatie van de levertijd (binnen een tijdsframe van 2
uur). Deze wordt verstuurd naar het emailadres van de praktijk zoals opgegeven in de
webapplicatie Dit helpt u bij de voorbereiding van uw praktijk op de levering.
Hierna enkele aandachtspunten voor uw praktijk:
U kunt de dag voorafgaand aan de levering in de mail nagaan hoe laat de levering
plaatsvindt;
 Op het moment van levering dient personeel beschikbaar te zijn om de vaccins in de
koelkast te plaatsen.
 Zorg dat er voldoende koelruimte beschikbaar is. Voorbeeld: het volume van 700
vaccins is gelijk aan ongeveer 37 literpakken.
Er is een instructiefilm gemaakt, waarin de verschillende aandachtspunten in beeld zijn
gebracht. Deze is te vinden op onze website. Bovenstaande informatie en
aandachtspunten zijn ook opgenomen in het hoofdstuk ‘Vaccins bewaren’ van de elearning module, welke geaccrediteerd is voor o.a. doktersassistentes. Wij raden u aan
deze te volgen


In ontvangst nemen van vaccins
akkoord dat de levering correct is uitgevoerd, d.w.z.:
 Volledig: het aantal dozen dat u in ontvangst neemt komt overeen met het aantal
dozen vermeld op de aftekenlijst en is (allen) aan u geadresseerd.
 Onbeschadigd: er zijn geen zichtbare beschadigingen aan de buitenkant van de
doos/dozen.
In geval van beschadiging van de doos/dozen of onvolledigheid van de zending, kunt u
de gehele zending weigeren. Er wordt zo snel mogelijk met u contact opgenomen om
een afspraak te maken voor een vervangende levering.
Wij vragen u bij het uitpakken het aantal ontvangen vaccins te controleren met het aantal
zoals vermeld op de meegeleverde pakbon. Wilt u ook het aantal op de pakbon
vergelijken met het aantal vaccins vermeld op de opdrachtbevestiging? Bij afwijkingen
verzoeken wij u zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 1 dag na aflevering) contact op te
nemen met SNPG.

Als het aantal vaccins op de pakbon niet overeenkomt met het vermelde aantal in de
opdrachtbevestiging, neemt u dan contact op met de SNPG.
Poster griepprik bij chemotherapie-patiënten
De jaarlijkse griepprik is o.a. geïndiceerd voor patiënten met een maligniteit. Deze
patiënten hebben door hun aandoening en/of behandeling daarvoor, een afgenomen
conditie en afweer. Zij zijn dus extra vatbaar voor griep en de complicaties daarvan, wat
leidt tot een ernstiger beloop en hogere sterfte. Ook kan griep bij deze patiënten dwingen
tot uitstel van hun oncologische behandeling, zoals chemotherapie. Griepvaccinatie
vermindert bij deze patiënten de kans op griep en de complicaties daarvan.
Het blijkt dat maar een deel van de oncologische patiënten gevaccineerd wordt tegen
griep. Mogelijk wordt verondersteld dat het vaccin bij deze patiënten niet werkzaam of
zelfs gevaarlijk is. In verschillende onderzoeken is echter aangetoond dat het in
Nederland gebruikte geïnactiveerde griepvaccin bij deze patiënten veilig en effectief is.
Het advies is om bij voorkeur te vaccineren vóór de eerste chemokuur. Maar wanneer dit
niet mogelijk is, kan ook vlak voor, tijdens of na chemotherapie gevaccineerd worden. Dit
geldt voor elke vorm van chemotherapie bij patiënten met een solide maligniteit.
Het RIVM, SNPG en het NHG hebben dit jaar extra aandacht besteed aan het belang
van griepvaccinatie bij patiënten die chemotherapie (gaan) krijgen. Daarvoor is er een
aparte poster “griepprik bij chemotherapie-patiënten” ontwikkeld. Deze groep komt in het
bijzonder in aanmerking voor de griepvaccinatie omdat er bij hen een verhoogde kans op
ziekenhuisopname, ongewenste uitstel van de oncologische behandeling en een hogere
kans te overlijden aan griep bestaat. De poster is medio augustus jl. naar meer dan 110
oncologie-centra verzonden.
Bestellen folders
Als u folders heeft besteld, dan heeft u deze inmiddels ontvangen. Mocht dit niet geval
zijn of wilt u folders (bij-) bestellen dan kunt u dit eenvoudig regelen via de webapplicatie
(www.snpg.nl).Vertalingen van de folder (3 talen) zijn te downloaden via de
site: http://rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Griepprik.
Voorlichting over de griepprik
Het is belangrijk om de doelgroep goed te informeren over het nut en de werkzaamheid
van de griepprik. Het RIVM, het NHG en de SNPG besteden daarom veel aandacht aan
het beschikbaar stellen van informatie. Het doel is dat de doelgroep goed geïnformeerd
is over het nut en de werkzaamheid van de griepprik, zodat ze weloverwogen een goed
geïnformeerde keuze kan maken om wel of geen griepprik te halen. Naast de doelgroep
willen we ook u als uitvoerder informeren en u in staat stellen uw patiënten/cliënten goed
te informeren.
Publieksinformatie over de griep en griepprik vindt u ook op www.thuisarts.nl/griep en
www.rivm.nl/griepprik.
Batchnummers noteren
Bij vaccin-incidenten moet u snel kunnen nagaan wie welk vaccin heeft ontvangen.
Registreer daarom wie u met welk vaccin (batch- of chargenummer wat op elk vaccin
staat) én wanneer heeft gevaccineerd.
Er wordt naar gestreefd dat iedere levering in principe maar één batchnummer bevat.
Voor- en naleveringen bevatten meestal andere batchnummers dan de hoofdlevering.
Indicaties ongewijzigd
De indicaties voor de doelgroepen van het NPG zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig

jaar. Voor een overzicht van de medische indicaties verwijzen wij u naar de NHGStandaard Griep en Griepvaccinatie op onze website www.snpg.nl en op de website van
het NHG, https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/influenza-eninfluenzavaccinatie.
De huidige NHG/SNPG Handleiding griepvaccinatie wordt aangepast. De vernieuwde
versie is nog niet beschikbaar, zodra de NHG/SNPG Handleiding griepvaccinatie
definitief is, zullen wij dit aan u communiceren en deze op onze website plaatsen.
Vaccinsamenstelling seizoen 2016-2017
Dit jaar bevat het vaccin de navolgende virusstammen:
– an A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus;
– an A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus; and
– a B/Brisbane/60/2008-like virus.
Vaccineren van personeel met vaccins NPG niet toegestaan
Personeel van zorgorganisaties mag niet met de griepvaccins van het Nationaal
Programma Grieppreventie worden gevaccineerd. De werkgever is verantwoordelijk voor
de organisatie en bekostiging van de vaccinatie van het personeel.
Zoals in de algemene voorwaarden is afgesproken dient u zorg te dragen voor een
jaarlijks overzicht van de NAW-gegevens van de gevaccineerde cliënten/bewoners met
daarbij de indicatie voor vaccinatie. Dit dient gedurende (minimaal) vijf jaar bewaard te
worden voor controle op de rechtmatigheid van de toediening van de vaccins.
Vragen?
Heeft u vragen over de griepcampagne? U kunt alle informatie terugvinden op onze
vernieuwde website www.snpg.nl. Klik hier voor een overzicht met antwoorden op veel
gestelde vragen. U kunt ook bellen met onze grieplijn. Onze medewerkers staan u graag
te woord. Wij zijn bereikbaar via 0900 – 47 43 777
(10 ct. p/m). Het is ook mogelijk om te mailen naar het e-mailadres griep@snpg.nl. U
ontvangt altijd een persoonlijk antwoord.

