
Richtlijnen en Tarieven voor Reisadvies1 
Huisartsenpraktijk De Poolster  (mei 2017) 

 
U kunt bij onze praktijk terecht voor reisadvies indien u een reis gaat maken naar gebieden waarvoor 
mogelijk vaccinaties / medicatie nodig zijn. Wij  kunnen naar aanleiding van een ‘Aanvraagformulier 
reisconsult’ de juiste adviezen geven over de eventuele vaccinaties en malariaprofylaxe. Dit is een 
extra service van de praktijk waar kosten aan verbonden zijn, die door sommige ziektekostenver-
zekeraars vergoed worden. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. 
 
 
Hoe werkt dit precies ? 
 

• U vult een ‘Aanvraagformulier reisconsult’ in. Te verkrijgen bij de assistente of via de website. 
• U levert dit formulier geheel ingevuld aan. 
• U krijgt een advies over vaccinatie(s) / medicatie die nodig zijn. 
• Er gaat een recept voor de benodigde vaccinaties / medicatie naar de apotheek. 
• U haalt bij de apotheek de vaccinatie(s) / medicatie op.  
• U maakt een afspraak bij de assistente om de vaccinatie(s) te laten zetten. 
• U ontvangt een rekening. 

 
 
Wat zijn de kosten voor u ? 
 
We maken onderscheid voor reizen binnen en buiten Europa. Dit heeft te maken met het verschil in de 
tijdsinvestering van het reisadvies door de huisarts / assistente. 
  

EUROPA / MIDDENLANDSE ZEE: 
• Voor het reisadvies betaald u éénmalig € 14,95. Wanneer u vaker langs moet komen voor 

herhalingsprikken betaald u geen extra consultkosten. Bij een gezin betalen de ouders (per persoon) 
éénmalig een consult. Voor  kinderen t/m 15 jaar  geldt een tarief van € 7,50.  In de apotheek rekent u de 
vaccinatie(s) / medicatie af. 

 
AFRIKA, AZIE, AUSTRALIE, NOORD/MIDDEN/ZUID-AMERIKA: 
• Voor het reisadvies betaald u éénmalig € 28,95. Wanneer u vaker langs moet komen voor 

herhalingsprikken betaald u geen extra consultkosten. Bij een gezin betalen de ouders (per persoon) 
éénmalig een consult. Voor  kinderen t/m 15 jaar  geldt een tarief van € 14,95.  In de apotheek rekent u 
de vaccinatie(s) / medicatie af. 

 
REISPASPOORT  
• Los te verkrijgen voor €4,00 bij de assistente. 

 
Sommige reizigers weten al welke vaccinatie(s) ze nodig hebben voor de reis en vragen dus alleen 
maar een recept. (Bijvoorbeeld omdat ze eerder naar hetzelfde land geweest zijn of elders reisadvies 
hebben ingewonnen). Dit is soms zeker mogelijk, u krijgt echter van ons dan verder geen reisadvies. 
Daar de omstandigheden voortdurend wisselen, is het toch belangrijk een Aanvraagformulier 
reisconsult in te vullen, zodat u altijd het juiste advies krijgt. 
 
 
Gezien de mogelijke bijwerkingen van de vaccinatie(s) en om vergissingen te voorkomen 
verzoeken wij u om de vaccinatie(s) ALTIJD bij ons in de praktijk te laten zetten en niet door 
uzelf of iemand anders. Indien u , om welke reden dan ook, de vaccinatie(s) niet in onze praktijk 
laat zetten, is dat uw eigen verantwoordelijkheid. Het reisadvies wordt ook dan gewoon in 
rekening gebracht. 
 
Indien u zich niet kunt vinden met deze richtlijnen , verwijzen wij u graag naar het reizigers-spreekuur van de GGD Hart voor Brabant in 
Den Bosch. (0900-4636443)  

                                                
1 Het reisadviesconsult omvat het uitzoeken door de arts wat u nodig heeft, het maken van de recepten, het zetten van de vaccinatie(s) en het 

invullen van het evt. reispaspoort. Het reispaspoort zelf is NIET bij het bedrag inbegrepen. 


