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Mensen kunnen om verschillende redenen tijdens hun werk in aanraking komen met infectiez-
iekten waartegen ze door vaccinatie en geode voorlichting beschermd kunnen worden. Dit kan 

zijn vanwege werk in Nederland dat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, maar ook vanwege 
werkzaamheden in het buitenland waar bepaalde infectieziekten veel voorkomen. 

 
Nederlandse wetgeving verplicht werkgevers te zorgen dat werknemers gezonde en veilige                              

arbeidsomstandigheden hebben. Per 2013 is dit beleid verder aangescherpt.  
Zo zal de Inspectie SZW strengere controles uitvoeren. De verplichtingen zijn uitgebreid van enkel de werk-

vloer van uw bedrijfslocaties, naar alle locaties waar werknemers arbeid verrichten, tot en met thuiswerk 
aan toe. 

 
Prevax geeft bedrijven de gelegenheid de bescherming van personeelsleden efficiënt te organiseren. Deze 

bescherming kan zowel voor individuele werknemers als voor groepen werknemers. Prevax draagt zorg voor 
het gehele pakket en ontzorgt op deze manier de afdeling P&O of de Arbodienst. Dit doen wij bij organisa-

ties waar de wet voorschrijft dat medewerkers preventief gevaccineerd moeten zijn, maar ook bij organisa-
ties waar het voor medewerkers om gezondheidsredenen verstandig is om preventief te vaccineren. 

 
Om bedrijven en instellingen hierin optimaal te faciliteren, komen wij bij u op locatie. Dit bespaart veel tijd 
en complexiteit en is dus uitermate kosteneffectief. Doordat wij op uw locatie komen kunnen nodeloos vrij 
nemen, wachttijden en reiskosten tot een minimum beperkt worden. Dit in tegenstelling tot de reguliere 

vaccinatie-instellingen. Daarnaast is een dergelijke met u overlegde voorlichtings- en vaccinatieronde door 
zorgvuldige planning uitermate kosten-efficiënt, het is in “één keer” geregeld, en de organisatie kan in dit 
opzicht weer over tot de orde van de dag. Wij streven hierbij  naar service en flexibiliteit “op maat” voor 

organisaties, instellingen en bedrijven die onze hulp inroepen. 
 

Naast het vaccineren zelf, verzorgt Prevax ook de algehele registratie van vaccinaties. Het blijkt dat er re-
gelmatig geen of onvoldoende inzicht bestaat m.b.t. de juiste vaccinaties van medewerkers, dat medewer-

kers vaak onvoldoende gevaccineerd zijn en hoe lang de bescherming is. Dit houdt in dat medewerkers 
onbewust en vaak niet bedoeld, gezondheidsrisico’s lopen. Doordat Prevax uw medewerkers in combinatie 

met de juiste vaccinatie registreert en waar nodig aanvullend vaccineert, waarborgt u de gezondheid van uw 
medewerkers en voldoet u aan de geldende regelgeving. 

 
Een offerte of overeenkomst wordt opgesteld, gebaseerd op specifieke wensen en voorkeuren. 

Een offerte kan worden opgemaakt voor bijvoorbeeld een eenmalig project dat beperkt is in tijd. Een over-
eenkomst is interessant indien gedurende langere tijd medewerkers van uw organisatie of bedrijf voor vac-

cinatie in aanmerking komen. (bv. continue instroom nieuwe medewerkers) 
 

Op de website staan een link naar KIWA met daarin een overzicht van individuele beroepsgroepen met de 
daarbij behorende infectierisico’s. 

Voor een vrijblijvend advies of voor het maken van een afspraak bel gerust. 
  


