
 HUISARTSENPRAKTIJK PAUWENKAMP 

Anamneseformulier Reizigersadvisering  
 

HUISARTSENPRAKTIJK  PAUWENKAMP 30, 3607 GB MAARSSENBROEK  0346-567166 

Dit gedeelte niet invullen 
In te vullen door 
huisarts/assistente 

Geadviseerde vaccinaties: Paraaf voor akkoord huisarts: 

PERSOONLIJKE GEGEVENS: 

Naam: dhr/mw Voorletters: 

Straat & huisnummer: 

Postcode & plaats: 

Telefoonnummer: Geboortedatum: 

Geboren in Nederland? Ja  Nee 

Indien nee, geboorteland: Datum immigratie: 

REISGEGEVENS: 

Reden van de reis 

vakantie werk bezoek familie of vrienden 

vestiging anders: 

Accommodatie 

hotel/pension guesthouse/lodge/hut appartement schip 

lokale bevolking familie/vrienden camping/tent  

anders:    

Risicovolle activiteiten 

 Ja  Nee Indien ja, welke?: 

verblijf >2500m hoogte omgang dieren (water)sport 

tatoeage/piercing/seks medische handelingen  

anders:   

Reisgezelschap 

geen (individueel) partner/gezin familie/ vrienden groep 

 
 

Bestemming (land) Gebied/regio/plaatsnamen Reisdata 
Aantal 
dagen 

1:  van t/m  

2:  van t/m  

3:  van t/m  

4:  van t/m  

5:  van t/m  
 

Ondergetekende verklaard dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Datum: ……-……-………… Handtekening: …………………………... 

 



 HUISARTSENPRAKTIJK PAUWENKAMP 

Anamneseformulier Reizigersadvisering  
 

HUISARTSENPRAKTIJK  PAUWENKAMP 30, 3607 GB MAARSSENBROEK  0346-567166 

 
Kosten reisadvies en vaccinatie. 
 
De kosten van reisadvies en vaccinatie maken geen deel uit van de basis zorgverzekering. 
Met een aanvullende verzekering zou u hiervoor wel verzekerend kunnen zijn. Dit kunt u 
vooraf informeren bij uw zorgverzekeraar. 
Voor het reisadvies krijgt u van ons een aparte nota. Wij vragen u deze contant te voldoen. 
De nota kunt u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar declareren.  
De kosten van het reisadvies bestaan uit:  

- het nazoeken van uw reis door de assistente in samenwerking met de huisarts. 

- het geven van reisadvies omtrent leef-en eetregels  

- advies ten aanzien van vaccinaties en aanvullende medicatie waarbij wij rekening 

houden met uw gezondheidstoestand en gebruikte medicatie 

- het toedienen van de vaccinaties 

- het zo nodig vervaardigen van recepten voor malaria tabletten of andere aanvul-

lende medicatie 

Zodra uw aanvraag voor advies bij ons is ingediend gaan wij hier mee aan de slag. Mocht 
u daarna de reis moeten annuleren zullen wij u, voor de inmiddels verrichte 
werkzaamheden, kosten in rekening moeten brengen. 
De assistente en artsen betrokken bij het reisadvies hebben hiervoor speciale opleidingen 
gevolgd. Wij zijn aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 
(LCR) dat de kwaliteit van de advisering bewaakt en ons van actuele informatie voorziet. 
 
Kosten van reisadvies: 
Landen rond de Middellandse zee:  €27,55.  
(meerdere personen die hetzelfde advies behoeven: vanaf 3e advies €13,78) 
 
Overige landen: €55,05 
(meerdere personen die hetzelfde advies behoeven: vanaf 3e advies €27.55 euro)  


