
VACCINATIE
GRIEP

Premium Vaccination 
Onderdeel van Premium Medical Services. 
Wij helpen, adviseren en verzorgen logistieke 
medische projecten. 

Eva van de Beek  //  Huisarts
Anthony Fokkerweg 80, 1223 NG Hilversum
085-4012993  
info@premiumvaccination.nl

ONDERSTEUNING VOOR HUISARTSEN DOOR (HUIS)ARTSEN

Laat u volledig ontzorgen door Premium Vaccination bij het 
geven van de jaarlijkse griep- en pneumokokkenvaccinaties. 

WIE 
ZIJN WIJ

Premium Vaccination komt voort uit een samenwerking tussen huisarts   
Eva van de Beek en logistiek partner Richard van Rouwendaal. 

Eva heeft ruim 10 jaar een huisartsenpraktijk. Daar wordt zij dagelijks  
geconfronteerd met een toenemende werkdruk  en zorgzwaarte door extra 
taken die huisartsen van hogerhand toebedeeld krijgen. Dit bracht haar op 
het idee om de griepvaccinatiecampagne te verzorgen voor huisartsen die 
daar behoefte aan hebben. 

Richard is gespecialiseerd in het organiseren van grote evenementen en de 
infrastructuur daar omheen. Tijdens de coronacrisis hebben zij zich samen 
beziggehouden met het uitvoeren van coronatesten, zowel commercieel als 
voor Stichting Open Nederland (SON).



ONZE 
DIENST
VERLENING

Premium Vaccination verzorgt 
het gehele vaccinatieproces voor 
u. Naast de mailing, planning 
en uitvoering, beantwoordt onze 
helpdesk alle vragen van uw 
patiënten over de griepvaccinatie-
campagne. Zo ontlasten wij ook 
uw assistentes. 

Voor de uitvoering van het  
vaccinatieproces werken wij 
samen met DMDR.

Veilige gegevensverwerking
Wij werken tijdens de vaccinatiecampagne volgens strikte AVG-richtlijnen. Daarnaast wordt het volledige proces protocollair, 
conform de adviezen van het NHG uitgevoerd. 

Voor- en door huisartsen  
Ons team van (huis)artsen, assistentes, medisch studenten en administratief medewerkers voert de vaccinatiecampagne uit.  
Daarnaast zijn er logistiek medewerkers die ons ondersteunen.

Verzorgde locaties
Een goede hygiëne en veiligheid zijn onze primaire kernwaarden. Daarnaast is onze interne- en externe infrastructuur het  
juiste visitekaartje. Immers verzorgen wij hiermee elke patiënt een ontspannen en prettige ervaring.

VACCINATIES 
PROFESSIONEEL
VERZORGD
De werkdruk voor huisartsen neemt toe en zorgvragen worden complexer. 
Wij ondersteunen u graag door de volledige griepvaccinatiecampagne te verzorgen. 

+ Verlichten van de werkdruk voor u en uw medewerkers

+ Een verwachte hogere opkomst door ruimere openingstijden 

+ Hoog serviceniveau door flexibiliteit bij het maken van een afspraak en ruim opgezette priklocaties

+ Uw vertrouwde partner DMDR blijft de griepmailing verzorgen

+ U behoud zelf een aanzienlijke deel van de vergoeding per gegeven vaccinatie

Door de persoonlijke benadering houdt uw patiënt 
tijdens het hele proces het gevoel dat zij door de  
eigen huisarts wordt gevaccineerd. Uw patiënt kan 
op verschillende dagen en ook in het weekend 
terecht voor haar vaccinatie. 

Door gebruik te maken van het login portaal bestaat 
er de mogelijkheid de afspraak te wijzigen naar 
een ander tijdstip.Omdat wij ons realiseren dat niet 
iedereen zich daar comfortabel voelt, bieden wij 
uw patienten de mogelijkheid om de afspraak  
telefonisch te wijzigen.

PERSOONLIJKE
AANDACHT

Onze kwaliteiten: 
+ Eigen interne helpdesk

+ Gekwalificeerd personeel

+ Volledig protocollaire workflow

+ Interne- en externe controles

+ Persoonlijke aandacht voor patiënten


