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TERUGBLIK GRIEPCAMPAGNE 2013-2014
Beste uitvoerder van de griepcampagne,
Terugkijkend op de afgelopen griepcampagne 2013-2014 mogen we concluderen dat deze rustig en zonder veel
problemen is verlopen. Dit is mede te danken aan uw bijdrage!
Ter afsluiting van deze campagne willen we graag nog wat zaken met u delen.

E-learning Griepvaccinatie in de praktijk
In de nieuwsbrief van december 2013 is vermeld, dat in gezamenlijke ontwikkeling met het NHG, de NVDA en het RIVM
een landelijke e-learning is ontwikkeld; “Griepvaccinatie in de praktijk”. Deze e-learning module is toegankelijk via de
website van de SNPG. Inmiddels zijn er ruim 400 aanmeldingen voor de e-learning geregistreerd. Wij hopen dat velen
hun voorbeeld zullen volgen.
Er is accreditatie van de e-learning module toegekend door de NVDA, de KNMG en de Nederlandse Vereniging van
Praktijkondersteuners. Bij het behalen van het certificaat ontvangt de cursist 1 accreditatiepunt. De SNPG zorgt
vooralsnog voor de registratie hiervan.

Voorlopige spillagecijfer zorgorganisaties
Het voorlopige spillagecijfer voor de zorgorganisaties van deze campagne is 8,7%. Het betreft hier zowel het toegestane
als bovenmatige spillage.
Ten opzichte van voorgaande jaren zien we dat het spillagecijfer van de afgelopen campagne relatief laag is. Dit betekent,
dat u zorgvuldiger heeft besteld, wat gunstig is voor het programma in zijn geheel alsmede voor uw eigen praktijk.

Tot slot
Onze eerste nieuwsbrief ter inluiding van het nieuwe griepcampagnejaar 2014-2015 kunt u in mei van ons verwachten.
Daarvóór zult u via de email door ons herinnerd worden om uw correspondentiegegevens in de webapplicatie te
controleren en zullen we opnieuw aandacht besteden aan de e-learning module.

Wie zijn wij eigenlijk?
SNPG is gevestigd in het Lumax te Utrecht. Onze belangrijkste taak is de coördinatie van de uitvoering van het Nationaal
Programma Grieppreventie, waarbij we de uitvoerders faciliteren bij de selectie, vaccinatie, voorlichting en nazorg en bij
de vaccinbestelling en het opgave doen.
Onze stichting bestaat uit drie medewerkers:
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Monique Dayan
Coördinator
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Jorgen Elkerbout
Ondersteuner automatisering &
serviceverlening

Barbra van Schaik
Projectondersteuner

SNPG heeft een drieledig bestuur. Daarnaast worden wij door een aantal externe leveranciers bijgestaan in de uitvoering
van onze taak binnen het NPG.

Vragen?
Heeft u vragen over de griepcampagne? U kunt alle informatie terugvinden op onze website www.snpg.nl.
Klik hier voor een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen.
Het is ook mogelijk om te mailen naar griep@snpg.nl. U ontvangt altijd een persoonlijk antwoord.
Vanaf 1 april zijn wij ook telefonisch weer bereikbaar. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zijn bereikbaar via
0900 – 47 43 777 (10 ct. per minuut).

© 2013 SNPG

2 van 2

20-05-15 12:03

