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Betreft : Reizigersspreeku ur

Voor de organisatie is het volgende van belang:

Voor een advies wordt u een reisanamnese formulier meegegeven.
Dit formulier moet I week voor de afspraak weer worden ingeleverd,
tenzij er grote haast is met dit advies. Dit graag van te voren overleggen
met de assistente.

De afspraak moet het liefst 2 maanden voor vertrek worden gemaakt,
als die tijd er niet is, zo snel mogelijk. In dit geval even overleggen met de
assistente.

Er wordt een afspraak van een half uur gepland, tijdens het consult
wordt u een reizigersadvies gegeven, tevens krijgt u meteen de
vaccinaties toegediend.
De huisarts met wie u de afspraak heeft, maakt naar aanleiding van het
door u ingevulde reisanamnese formulier de recepten klaar voor de nodige
vaccinaties.
Dit recept wordt meteen doorgestuurd naar de apotheek. Deze dient u */-
15 minuten voor het consult op te halen bij het apotheek
Houdt u er rekening mee, dat u de vaccinaties bij de apotheek moet
betalen.
Deze kosten staan los van de kosten voor het reizigersadvies.
Voor het uitzoeken welke vaccinaties er nodig zijn en voor het toedienen
van de vaccinaties bedragen dit€29,41
U krijgt hiervoor een nota thuisgestuurd.

NB: Er zijn een aantal ziektekostenverzekeraars die deze consulten
vergoeden in hun aanvullende pakket.


