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Reisadvisering 

Uw gegevens 
 

Heer / Mevrouw (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Naam  _________________________________________  Voorletters  ___________________________ 

Geboortedatum   _________________________________  Telefoonnummer  ______________________ 

BurgerServiceNummer [BSN]   _____________________  Huisarts ______________________________ 

 

Wilt u, na telefonische toelichting, de folders met aanvullende aviezen via email ontvangen?  

□  Ja   => Uw emailadres is   ___________________________________________________________ 

□  Nee => De folders liggen na telefonisch contact voor u klaar aan de balie van de praktijk. 

Uw reis 
 

Land van bestemming: __________________________________________________________________ 

Plaatsen van bestemming:  _______________________________________________________________ 

Vertrekdatum ___________________________________ Verblijfsduur __________________________ 

 

Reden reis:  vakantie / zakelijk / bezoek familie-vrienden / stage of werk als: ___________   

  Overig, namelijk: ________________________________________________ 

Verblijfsomstandigheden:  zwerftocht primitieve omstandigheden / hotel / appartement / bij familie of  

 kennissen / bij lokale bevolking / tent / schip / overig, namelijk: ____________ 

Reis: Heeft u een transit langer dan 12 uur tijdens uw heen- of terugvlucht?  

 Zo ja: welk vliegveld? _____________________________________________ 

Toekomst:                           Bent u van plan om in de toekomst vaker op reis te gaan? _____________  

 

 

 

 

 

 

[Vervolg op volgende pagina]  

Wij vragen u bij een rondreis of bij verblijf op meerdere plaatsen een landkaartje bij te sluiten 

met waar de plaatsen liggen.Vergeet ook niet het aantal dagen te vermelden dat u op deze plaats 

verblijft. 
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Vragenlijst 
 

Wilt u onderstande vragenlijst graag invullen? 

 

Ooit eerder tropen vaccinaties gehad? Ja/Nee welke en in welk jaar: 

 

 

Geboren voor 1978? Heeft u de mazelen 

doorgemaakt? 

Ja/Nee  

Bent u onlangs nog gevaccineerd voor tetanus en 

zo ja wanneer? 

Ja/Nee  

Lijdt u aan een (ernstige) ziekte? Ja/Nee Welke: 

Lijdt/leed u aan een depressie of  ernstige 

psychische problemen? 

Ja/Nee  

Bent u onder behandeling/controle van een arts  Ja/Nee  

Lijdt u aan suikerziekte/ een nierziekte 

psoriasis / epilepsie/ hart-vaatziekte? 

Ja/Nee  

Heeft u maag of darmklachten? Ja/Nee  

Gebruikt u medicijnen? Gebruikt u de pil? Ja/Nee Welke: 

 

Bent u ergens allergisch voor? Ja/Nee antibiotica/kip/ei/overige 

 

Bent u in verwachting of van plan dit op korte 

termijn te worden? 

Ja/Nee  

Geeft u borstvoeding? Ja/Nee  

Heeft u de laatste jaren chemokuren of bestralingen 

gehad? 

Ja/Nee  

Is uw milt weggehaald? Ja / Nee  

Heeft u een borstverwijdering ondergaan?  Ja/Nee  

Heeft u geelzucht gehad of zijn antistoffen 

tegen hepatitis A bepaald? 

Ja/Nee  

Heeft u ooit veel last gehad van inentingen                                  

of van malariatabletten? 

Ja/Nee Wanneer? 

Welke? 

Bent u weleens flauwgevallen tijdens of na een 

injectie?  

Ja/Nee  

Bent u in militaire dienst geweest? Ja/Nee Wanneer: 

Heeft u als kind de kinderinjecties gehad? Ja/Nee  
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Wat voor type (vakantie-) reiziger bent u in het algemeen? 
 (u kunt meerdere opties aankruisen) 

 

o Rustige vakantieganger 

U houdt van een rustige vakantie met uw partner of gezin. U gaat naar het strand of het zwembad 

van het hotel. Lekker lui in de zon met een boekje, u haalt een ijsje op de boulevard en maakt 

misschien een wandelingetje naar de lokale markt, bezoekt een museum en gaat daarna lekker uit 

eten in het hotel of bij een van de lokale restaurants 

Passen een of meerdere aspecten uit deze beschrijving bij u? 

 

o Avontuurlijke vakantieganger 

U houdt van actie en avontuur. Denk bijv. aan raften, snorkelen, diepzeeduiken, bergbeklimmen of 

mountainbiken. U vindt het spannend om eventueel een tatoeage of piercing te laten zetten en houdt 

ervan de lokale specialiteiten van het land te proeven in verschillende restaurants. 

Passen een of meerdere aspecten uit deze beschrijving bij u? 

 

o Sportieve vakantieganger 

U houdt ervan om activiteiten te ondernemen en iets van het land te zien. U huurt misschien een auto 

of scooter om de omgeving te leren kennen. U gaat mee op een excursie, wandeltocht of safari en u 

vindt het leuk om eventueel te gaan snorkelen in zee of de lokale kapper te bezoeken. 

Passen een of meerdere aspecten uit deze beschrijving bij u? 

 

o Zonder partner in het buitenland 

U ontmoet graag nieuwe mensen op vakantie en/of werkbezoek en het is mogelijk dat u daarmee 

sexueel contact heeft tijdens de trip. 

Passen een of meerdere aspecten uit deze beschrijving bij u? 

Uw akkoord 
 
U bent op de hoogte gesteld van de kosten die er voor u aan verbonden zijn. 

 

Vaccinatiepaspoort  € 2,50     gewenst: ja/nee 

Uitzoeken reis € 15,00 

Recepten en vaccineren in de  praktijk per consult € 15,00 

 

 

De benodigde vaccinaties zelf dient u bij de apotheek  af te rekenen bij het ophalen. De kosten daarvan zijn 

in het bovenstaande overzicht niet meegenomen. 

 

 

 

 

Datum:   Handtekening: 

 


