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Nieuwsbrief mei 2013

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

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 kunt kiezen. Plaats uw bestelling uiterlijk 30 juni a.s.
Klik hier voor meer informatie over het bestellen van vaccins.

Inloggen
U logt in op de site van de SNPG door linksboven in het menu op de oranje knop ‘inloggen’ te klikken. Vervolgens vult u
de AGB-code van de instelling en uw wachtwoord in. Beide heeft u ook gebruikt bij de bestelling en opgave doen van de
influenzavaccins in het afgelopen campagnejaar. Wij raden u aan het door u gekozen wachtwoord zorgvuldig te bewaren.

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 bovenmatige spillage worden er
immers kosten bij u in rekening gebracht.
Om u te ondersteunen bij het inschatten van het aantal benodigde vaccins is in de afgelopen jaren de bestelapplicatie
aangepast. In de bestelapplicatie wordt automatisch getoond hoeveel vaccins u tijdens de vorige campagne heeft
toegediend en hoeveel spillage u had. Het aantal opgegeven (dus toegediende) vaccins kan een richtlijn zijn voor de
bestelling voor de komende campagne. Er moeten zich dan geen grote veranderingen in de instelling hebben voorgedaan.
SNPG constateert dat de vaccinatiegraad de laatste jaren dalende is, en dat ook in 2012 deze trend zich heeft voortgezet.
Houd hier rekening mee op het moment dat u uw bestelling plaatst.
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.

Bestellen van folders
U kunt via de webapplicatie, gelijktijdig met het bestellen van vaccins, gratis folders bestellen. Het is mogelijk om in de
webapplicatie een alternatief afleveradres voor de folders op te geven. De folders worden geleverd in bundels van 100.
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Het aantal wordt naar boven afgerond. U kunt ook altijd extra folders bestellen. Tot half augustus kunt u hiervoor uw
bestelling folders aanpassen via de webapplicatie. Na half augustus kunt u meer folders bestellen door middel van het
plaatsen van een aparte folderbestelling via de webapplicatie.
Samen met de folders stuurt de SNPG per bestelling een tweetal posters mee voor de praktijkruimte. Wanneer u geen
drukwerk bestelt, worden de posters apart aan u verzonden. Hiervoor hoeft u niets te doen.
Klik hier voor meer informatie over folders en uitnodigingskaarten.
De folder Jaarlijkse griepprik wordt jaarlijks geactualiseerd. De kleurstelling van de folder zal dit jaar gewijzigd worden
van groen naar blauw. Ook de poster zal in het blauw worden gedrukt. Hier treft u een voorbeeld van de kleurstelling van
de folder aan.

Zakelijke voorwaarden
Wanneer u uw bestelling vaccins en folders hebt geplaatst, kunt u alleen uw bestelling bevestigen wanneer u akkoord
gaat met de zakelijke voorwaarden van SNPG. U gaat hiermee een overeenkomst aan met SNPG. Wij raden u aan deze
zakelijke voorwaarden goed door te lezen.
Klik hier om de zakelijke voorwaarden te bekijken.

Actief gekoeld transport
Net als vorig jaar zullen de vaccins niet langer in koeldozen met koelelementen worden geleverd, maar met behulp van
koelwagens. Om de koude keten gedurende het gehele traject te waarborgen, worden de vaccins gekoeld opgeslagen,
ingepakt en vervoerd. Op die manier wordt de kwaliteit en de werkzaamheid van de vaccins het beste gewaarborgd.
Om deze kwaliteit te bewaren tot het moment van vaccineren, is het belangrijk dat de vaccins na levering zo snel
mogelijk en uiterlijk binnen 1 uur in de koelkast worden geplaatst. In dat uur moeten de vaccins in een ruimte/omgeving
staan die een temperatuur heeft tussen de 2 en 21°C. Dus bijvoorbeeld niet buiten in de vrieskou, bij de verwarming of
in de zon.
Heeft u binnen uw organisatie de logistiek uitbesteed aan een apotheek, of heeft u één algemeen afleveradres voor
verschillende locaties, bespreekt u dan intern tijdig deze wijziging, zodat zowel u als de apotheek/dochterondernemingen
goed voorbereid zijn op het actief gekoeld transport.
Er wordt een vooraankondiging gestuurd ter bevestiging van de leverdatum en met vermelding van een indicatie van de
levertijd (binnen een tijdsframe van 2 uur). Deze vooraankondiging ontvangt u per mail uiterlijk vóór 8 uur 's ochtends
van de dag voorafgaand aan de dag van levering. Om er zeker van te zijn dat u deze vooraankondiging ook daadwerkelijk
ontvangt, is het van belang dat u in de applicatie het mailadres van de praktijk correct invoert.

Uitgebreid verslag vragenlijst actief gekoeld transport campagnejaar 2012-2013
In een beknopte samenvatting vragenlijst “actief gekoeld transport campagnejaar 2012 – 2013”, welke u terug kunt
vinden onder Actueel op onze website, hebben wij u beloofd uitgebreider verslag te doen van de uitkomst van deze
enquête.
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Aanleiding van deze vragenlijst was, dat in het afgelopen campagnejaar de griepvaccins op een andere wijze zijn
aangeleverd, namelijk niet in koeldozen, maar via “actief gekoeld transport”. Hieronder leest u meer details.
17 december jl. heeft SNPG naar ongeveer 7.465 emailadressen van huisartspraktijken en zorginstellingen een vragenlijst
verzonden met 10 vragen over het actief gekoeld transport met betrekking tot het griepcampagnejaar 2012 - 2013.
Op 10 januari 2013 waren er 1.734 respondenten, die op deze enquête gereageerd hadden. Dit is een responspercentage
van bijna 23,2%.
De uitkomsten en de belangrijkste conclusies uit deze vragenlijst kunt u terug lezen door deze link aan te klikken:
Uitkomst en belangrijkste conclusies vragenlijst actief gekoeld transport
Wij danken u nogmaals hartelijk, mede namens het RIVM-DVP (verantwoordelijk voor de distributie), voor uw reacties.
Uw opmerkingen en adviezen zullen we ter harte nemen bij de voorbereiding op het nieuwe campagnejaar.

Website SNPG
Het afgelopen jaar is de website van de SNPG aangepast, zodat de zorgprofessionals in zorgorganisaties op eenvoudige
wijze toegang hebben tot alle informatie die nodig is om het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) effectief en
binnen de gestelde kaders te laten verlopen. Deze site is tot stand gekomen in samenwerking met onder andere Actiz, de
branche vereniging van zorgondernemers.

Vaccinsamenstelling seizoen 2013/2014
Dit jaar bevat het vaccin de navolgende virusstammen:
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - achtig virus
A/Victoria/361/2011 (H3N2) - achtig virus afgeleid van A/Texas/50/2012 - achtig virus
B/Massachusetts/02/2012 - achtig virus
Om logistieke redenen heeft Abbott besloten het griepvaccin in het komende seizoen 2013/2014 in een andere
injectiespuit te leveren. Tevens wordt een andere productnaam gebruikt, namelijk Batrevac, in plaats van Influvac. Het
influenzavaccin van Abbott is onder meerdere namen in Nederland geregistreerd. De registratie onder de naam Batrevac
is al aangepast voor de nieuwe spuit. Het gaat dus nog steeds om hetzelfde product, het influenzavaccin, en hetzelfde
productieproces. De samenstelling van het vaccin zal conform het advies van de gezondheidsraad zijn. Er zijn géén
wijzigingen in de afmeting van de bijsluiter en de secundaire verpakking (het doosje met de 10 spuiten).
Vanwege de nieuwe spuit is in de bijsluiter van Batrevac de gebruikersinstructie voor het toedienen van de 0.25 ml dosis
enigszins gewijzigd t.o.v. Influvac. De wijziging naar Batrevac is dus een tijdelijke maatregel omwille van de andere
injectiespuit. U wordt te zijner tijd geïnformeerd over de omschakeling terug naar Influvac in de nieuwe injectiespuit.

Doelgroepen
De doelgroepen zijn niet gewijzigd ten opzichte van 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 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.
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