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TERUGBLIK GRIEPCAMPAGNE 2014/2015
Beste uitvoerder van de griepcampagne,

Graag willen we met u terugblikken op de afgelopen griepcampagne.
We mogen concluderen dat de afgelopen vaccinatieperiode rustig en zonder veel problemen is verlopen. Dit mede dankzij
uw inzet!
Ook afgelopen najaar zijn weer veel patiënten/cliënten door u gevaccineerd, hoewel het totaal aantal wederom wat is
gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Er zijn geen grote beleidswijzigingen geweest en de indicaties zijn gelijk
gebleven.

Wist u dat
er in totaal 3.541.640 vaccins zijn besteld door huisartsen en zorgorganisaties?
u met zijn allen 3.344.906 vaccinaties heeft toegediend?
er in totaal 279.484 vaccins ongebruikt zijn, dat wil zeggen niet geleverd of niet toegediend?
u jaarlijks samen met ruim 5.500 collega praktijken en organisaties bij de SNPG uw bestelling plaatst?
de griepepidemie in totaal 13 weken heeft geduurd?
Voor het uitkeren van de toedieningskosten en voor het uitvoeren van haar taak ontvangt SNPG jaarlijks een subsidie van
de overheid. Deze subsidie was in het campagnejaar 2013/2014 bijna € 40.000.000. Van dit bedrag werd ongeveer
€ 35.500.000 uitgekeerd aan de huisartsen. Voor haar coördinerende taak ontvangt SNPG jaarlijks een bedrag van
ongeveer € 500.000.
Het boekjaar van de SNPG loopt van 1 mei tot en met 30 april van het daaropvolgende jaar. Gegevens met betrekking tot
2014/2015 zijn derhalve op dit moment nog niet voorhanden, maar zullen binnenkort aan u beschikbaar worden gesteld
via onze website.

Voorlopig spillage-cijfer huisartspraktijken
Het lijkt er vooralsnog op dat het spillage dit jaar wat hoger uitvalt dan vorig jaar. In 2014/2015 werden in totaal
196.330 vaccins opgegevens als spillage ten opzichte van 170.521 in 2013/2014. Dit is nadelig voor de betreffende
praktijken, omdat bovenmatig spillage wordt ingehouden op de vaccinatievergoeding.
Voor de komende vaccinatieperiode willen we u graag adviseren om aan de hand van de opdrachtbevestiging, die u in
september van ons ontvangt, kritisch te beoordelen of de door u geplaatste bestelling nog altijd actueel is of eventueel
bijgesteld moet worden. U heeft tot 8 dagen voor levering de mogelijkheid uw bestelling aan te passen. Dit kan ertoe
bijdragen dat er minder (bovenmatig) spillage onstaat. Tevens kunt u altijd een nabestelling plaatsen wanneer blijkt dat u
bij uw hoofdlevering te voorzichtig heeft besteld.

E-learning Griepvaccinatie in de praktijk
De leermodule die sinds eind 2013 beschikbaar is gesteld, kent inmiddels ruim 1.700 geregistreerde deelnemers. Van
deze groep cursisten hebben ruim 1.000 mensen het certificaat behaald. De module wordt in de komende maanden
wederom geëvalueerd en daar waar nodig aangepast aan de huidige situatie of uitgebreid. Dit alles gebeurt in nauw
overleg met o.a. het NHG, Verenso en de NVDA.
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ISO-certificering
Wij zijn er trots op u mede te delen, dat SNPG sinds november 2014
ISO-gecertificeerd is.

Dit houdt voor onze organisatie in dat we onze processen kwalitatief goed in kaart
hebben gebracht. SNPG is een kleine organisatie met 3 werknemers, wat ons in
sommige opzichten kwetsbaar maakt. Doordat we werken conform de eisen die de
ISO-certificering aan ons stelt en bouwen aan het continue proces om kwalitatief
goed werk te leveren, blijven we onszelf ontwikkelen en verbeteren. We streven er
naar u bij de volgende campagne nog beter van dienst te kunnen zijn.

Wij zijn er voor u
SNPG heeft als taak de coördinatie van de uitvoering van het Nationaal Programma Grieppreventie. Het NPG is een door
de overheid gesubsidieerd en geregisseerd programma. Binnen de kaders van de subsidieregeling Publieke Gezondheid
probeert SNPG de uitvoerders van het programma optimaal te faciliteren en informeren, waarbij het uitgangspunt is dat u
weet wat er speelt en waar u op moet letten bij het uitvoeren van de jaarlijkse griepvaccinatie. SNPG onderhoudt
contacten met het NHG, de LHV, Verenso, de NVDA, Actiz en andere belanghebbende organisaties om u gezamenlijk zo
goed mogelijk van dienst te zijn.
We maken bij onze informatieverstrekking onder andere gebruik van onze website, e-mail, de webapplicatie en het
0900-nummer.
Uw suggesties, opmerkingen en kritiek houden ons scherp, mede dankzij uw input kunnen wij onze dienstverlening
verbeteren. Wij horen dan ook heel graag van u.

Het werken met veilige naaldsystemen per 2016
Europese richtlijnen hebben geleid tot aanpassing in de Arbowet voor wat betreft het gebruik van scherpe medische
hulpmiddelen. De werkgever, de verantwoordelijke arts, is verantwoordelijk voor voorkoming van prikincidenten binnen
de praktijk/organisatie. De afgelopen vaccinatieperiode hebben we van een aantal van u vragen en opmerkingen
ontvangen over dit onderwerp.
Vanuit het NPG zal met ingang van 2016 rekening gehouden worden met deze beleidswijziging. Reeds dit jaar zult u
hierover uitgebreid door ons worden geïnformeerd, zodat u zich goed kunt voorbereiden op de gevolgen van deze
wijziging voor uw praktijkvoering.

Tot slot
Onze eerste nieuwsbrief in aanloop naar het nieuwe campagnejaar 2015/2016 kunt u in mei verwachten. Daarvóór zult u
via de e-mail door ons worden herinnerd aan het zo nodig op orde brengen van uw correspondentiegegevens in de
webapplicatie.
Op dit moment is de grieplijn gesloten. Met ingang van 16 april staan wij u graag weer telefonisch te woord via 0900 –
4743777 (10 ct. per minuut). Tot 16 april en daarna zijn wij bereikbaar via de mail: griep@snpg.nl. U ontvangt altijd een
persoonlijk antwoord.
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