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Nieuwsbrief Mei 2014
Bestellen influenzavaccins vanaf 1 juni tot en met 30 juni 2014 via
www.snpg.nl
E-learning: accreditatie mogelijk!
De e-learning is ontwikkeld voor een ieder die de griepcampagne in de praktijk uitvoert. In de module wordt aandacht
besteed aan alle stappen die moeten worden doorlopen om de griepcampagne succesvol uit te voeren.
We zijn verheugd u te kunnen melden dat accreditatie mogelijk is voor cursisten die geregistreerd zijn bij Kabiz, de KNMG
of NVvPO. Indien u de toets positief afrond, ontvangt u een certificaat en verzorgen wij de registratie bij de betreffende
organisatie. U behaalt één accreditatiepunt. Inmiddels hebben we ruim 500 cursisten mogen verwelkomen.
Indien daar belangstelling voor is, zal ook accreditatie worden aangevraagd voor verpleegkundigen en verzorgenden.
Uiteraard is de module ook voor deze uitvoerenden bedoeld.
Omdat de nieuwe campagne op 1 juni as van start gaat, is dit wellicht hét moment om de module te doorlopen. Alle
onderdelen die van belang zijn bij een goede voorbereiding en uitvoering van de griepcampagne komen aan bod. U
ontvangt onder andere informatie over het selecteren van de doelgroep, het versturen van de uitnodigingen, het gekoeld
bewaren van de vaccins en het voorlichten van patiënten. De e-learning wordt afgesloten met een toets. Aan het einde
van de toets ontvangt u feedback over eventueel gemaakte fouten en kunt u informatie nalezen op onze site. Op die
manier bent u vanaf het begin goed voorbereid en geïnformeerd.
Klik hier voor toegang tot de module.

Vaccins bestellen
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 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 waar u uit kunt kiezen. Plaats uw bestelling
uiterlijk 30 juni a.s.
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 van 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. Via het 'opgave archief' kunt u zien hoeveel vaccins u
tijdens de vorige campagne heeft opgegeven 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
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instelling hebben voorgedaan. De vaccinatiegraad is de laatste jaren dalende, en deze trend heeft zich ook in 2013
voortgezet. Houd hier rekening mee op het moment dat u uw bestelling plaatst.
Ten behoeve van een goede ontvangst van de vaccins verzoeken we u bij het plaatsen van een bestelling in de
correspondentiegegevens een specifieke contactpersoon of afdeling te vermelden. Deze gegevens zijn van belang voor de
transporteur om de levering juist en vlot te laten verlopen.
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. De standaard instelling is dat u per vaccin een folder ontvangt, waarbij
het aantal folders naar boven wordt 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 die u op kunt hangen op een daarvoor
geschikte plek binnen uw organisatie. Wanneer u geen drukwerk bestelt, worden de posters apart aan u verzonden.
Hiervoor hoeft u niets te doen.
Meer informatie over folders.
De folder met informatie over de jaarlijkse griepprik is geactualiseerd. Voor het onderscheid met vorig jaar heet de folder
'Griepprik 2014'.

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, deze zijn dit jaar op sommige punten aangepast. Bekijk dezakelijke
voorwaarden.

Gekoeld bewaren van vaccins
Om de werkzaamheid van de griepvaccins optimaal te waarborgen, moeten de vaccins tussen +2 en +8 graden bewaard
blijven. Om deze reden worden de vaccins gekoeld ingepakt en met een gekoelde vrachtwagen bij u afgeleverd.
Een goede voorbereiding van de opslag van de vaccins binnen uw organisatie is van belang:
Zorg vooraf voor voor voldoende koelcapaciteit voor het bewaren van de griepvaccins tussen 2°C tot 8°C. Dit kan
betekenen dat er (tijdelijk) een tweede koelkast moet komen.
Verzeker u ervan dat de temperatuur in de koelkast meetbaar is en zorg dat er een logboek beschikbaar is waarin
de temperatuur dagelijks registreerd wordt.
Tref uw voorbereidingen indien u de vaccins op meerdere locaties opslaat of indien u de opslag heeft uitbesteed,
bijvoorbeeld aan de apotheek.
Zorg dat eventuele overgebleven vaccins van campagne van vorig jaar vernietigd worden, voordat u de nieuwe
levering ontvangt.
Bij ontvangst van de vaccins, 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.
Voorafgaand aan de levering wordt er per mail een vooraankondiging gestuurd met vermelding van een indicatie van de
levertijd. Daarom is het van belang is dat u in de webapplicatie het mailadres van uw organisatie correct invoert.
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Vaccinsamenstelling seizoen 2014/2015
Dit jaar bevat het vaccin de navolgende virusstammen:
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-achtig virus
A/Texas/50/2012 (H3N2)-achtig virus)
B/Massachusetts/2/2012-achtig virus)
De producten die dit jaar geleverd worden, zijn Vaxiprip (Sanofi Pasteur MSD) en Influvac (Abbott).

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.

Aanmelden, afmelden of uw gegevens wijzigen? info@snpg.nl Meer informatie www.snpg.nl
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