
Reist u naar een Oost-Europees of (sub)
tropisch land? Dan is het verstandig om na 
te gaan of u zich moet laten inenten tegen 
infectieziekten. 
 Vaccinaties hebben vaak een beperkte 
werkingsduur en sommige vaccinaties 
moeten enige tijd voor het vertrek gegeven 
worden. Informeer daarom minimaal vier 
weken voor uw vertrek of u vaccinaties 
nodig hebt. Ook als u vlak voor uw vertrek 
staat, is het goed te informeren wat 
 verstandig is.
 U kunt uw vaccinaties regelen via uw 
huis arts in het gezondheidscentrum. 
In deze folder vertellen wij u hoe dit 
in zijn werk gaat.

Het reisformulier 
Reisadvies kunt u aanvragen via de 
centrum  assistente of via de website 
 (www.gchuizermaat.nl). U ontvangt 
dan een reisformulier met vragen 
over uw bestemming en gezondheid. 
U doet er verstandig aan om met uw 
ingevulde reisformulier ook uw reis-
papieren bij de centrum assistente in 
te leveren. Heeft u een vaccinatie-
paspoort? Doe dat er dan ook bij.

Het advies
Nadat u het reisformulier hebt ingeleverd, belt 
onze centrumassistente u binnen een week 
om een afspraak in te plannen voor advies en 
de vaccinaties die u eventueel nodig heeft. 
 
Vaccinaties ophalen in apotheek 
Uw huisarts of de centrumassistente zorgt 
ervoor dat de apotheek een recept voor uw 
vaccinaties ontvangt. U kunt uw vaccinaties 
daar dan ophalen.

Vaccinatiepaspoort
Wanneer u voor de vaccinaties komt, krijgt 
u een vaccinatieboekje waarin de vaccinaties 
worden genoteerd. We noemen dit ook wel 
het vaccinatiepaspoort. Ook geeft de centrum-
assistente u reisadvies. Heeft u al een 
 vaccinatiepaspoort? Neem dit dan mee naar 
uw afspraak.

Kosten 
Bij de huisarts 
Het reisadvies kost €56,57 per persoon. 
U betaalt voor maximaal twee gezinsleden, 
dus overige gezinsleden betalen geen 
kosten. U moet de kosten van het reis-
advies ter plekke voldoen. Pinnen is 
 mogelijk. U krijgt een betalingsbewijs mee.
Kijk uw verzekeringspolis na of uw ver-
zekeraar de kosten dekt. Niet alle verzeke-
raars vergoeden dit namelijk. Doet uw 
verzekeraar dit wel, stuur dan uw 
 betalings bewijs naar uw verzekeraar.

Bij de apotheek
De kosten bij de apotheek zijn afhankelijk 
van de injecties en eventuele medicatie die 
u nodig heeft. Informeer hiernaar bij de 
apotheek.

reizigersvaccinatie

  Veel infectieziekten zijn te 
 voorkomen door vaccinatie of 
andere  preventieve  maatregelen. 

 Ook in populaire  bestemmingen, zoals  Turkije, Egypte of Marokko, kunt u in 
 aanraking komen met (infectie-)ziekten die in Nederland niet  voorkomen.
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Meer informatie
Wilt u meer informatie over 
 verstandig en gezond reizen of 
 reizigersvaccinaties? 
Kijk dan op www.wgchuizen.nl.

  Eén op de zeven 
 reizigers wordt ziek 
 tijdens of na de 
 vakantie.


