Reizigersadvies en vaccinatie
U heeft navraag gedaan over reizigersvaccinaties. Hieronder zullen wij u uitleg geven over de verdere
gang van zaken.
Bijgevoegd vind u een formulier met de titel
“ Reisanamnese”
Wij willen u vragen dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen, te ondertekenen en in te
leveren aan de balie van de huisartsen op de eerste etage.
Indien u in het bezit bent van een internationaal vaccinatiepaspoort (gele boekje) graag kopieën
hiervan erbij doen.
Aan de hand van dit formulier kunnen wij u een advies op maat geven. Wij nemen hiervoor contact
met u op om een afspraak te maken op het spreekuur.
U krijgt dan adviezen en de eventuele vaccinaties. Tevens krijgt u zo nodig het recept voor de
malariaprofylaxe. Uw gele boekje kunt u dan meenemen naar de afspraak dan worden de vaccinaties
hier bij ingeschreven.
Indien u vaccinaties en/ of medicijnen nodig heeft, zal de huisarts voor een recept zorgen.
Vervolgens kunt u voor uw afspraak uw medicijnen en vaccinaties afhalen bij uw apotheek.
U dient de vaccinaties in de koelkast te bewaren!
Een eventuele gele koorts vaccinatie zal in de apotheek bewaard worden.

Kosten:
Aan het reizigersadvies dat wordt opgesteld zijn kosten verbonden. Wij rekenen hiervoor
€ 25,- per persoon ( bij zeer ingewikkelde anamneses kan een aangepast tarief gerekend worden).
Kinderen onder de 18 jaar die met hun ouders reizen hoeven deze kosten voor het advies niet te
betalen. Bij het indienen van de anamnese dient u deze kosten te voldoen. De vaccins en/of andere
medicijnen dient u bij het ophalen af te rekenen bij uw apotheek.
De huisarts rekent voor uw recept en het vaccineren € 15,- per persoon en voor eventuele
herhalingsvaccinatie € 15,- per persoon.
Voor het vaccinatiepaspoort wordt de kostprijs berekend van € 3,50.
U wordt verzocht dit contant of met PIN af te rekenen.
Afhankelijk van uw ziektekostenpolis kunt u de verzekering vragen deze kosten te vergoeden.

Wij wensen u alvast een goede reis!

