Informatie bij reisadvies.

Er wordt tegenwoordig veel gereisd. Wanneer u reist naar een land waar de hygiënische
omstandigheden anders zijn dan hier in Nederland, bestaat het risico dat u een infectieziekte oploopt.
Bovendien zijn er in andere landen soms ziektes die in Nederland niet (meer) voorkomen. Het kan
raadzaam zijn om u voor dergelijke ziektes te laten vaccineren.
Afhankelijk van de reis die u gaat maken, de landen die u bezoekt en uw algehele
gezondheidstoestand wordt er een persoonlijk advies gegeven. Dit advies kan telefonisch worden
gegeven maar het kan ook zijn dat u op het spreekuur van dokter Oosterlee wordt uitgenodigd.
Het advies kan bestaan uit voorlichting over bijvoorbeeld eten en drinken, vaccinaties,
geneesmiddelen, hygiëne of specifieke gezondheidsrisico`s per land.
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Kosten voor reizigersvaccinatie worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit een aanvullende
zorgverzekering. De nota`s kunnen achteraf ingediend worden bij de zorgverzekeraar. Het is
raadzaam om vooraf uit te zoeken of de kosten voor u geheel of gedeeltelijk vergoed worden
zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.
De kosten voor reisadvisering bedragen circa € 57, -. Dit is het tarief voor het advies
(telefonisch consult of consult bij de huisarts), het toedienen van de vaccinaties en het
vervolgconsult voor een eventuele herhalingsvaccinatie. De kosten voor de te geven vaccins
dienen betaald te worden bij de apotheek.
Gaat u een rondreis maken? Vraag de assistente van de Latyrus praktijk om een landenkaart
van het te bezoeken gebied. Hierop kunt u aangeven waar u precies verblijft en hoe lang u
daar precies verblijft.
Zodra wij het ingevulde formulier ontvangen en hebben verwerkt krijgt u van ons telefonisch
bericht. Wij streven ernaar om binnen een week contact met u op te nemen. Er wordt dan een
afspraak met u gemaakt of er wordt een advies gegeven.
Wanneer er vaccinaties worden voorgeschreven dan liggen deze voorafgaand aan het consult
klaar bij de apotheek. Deze dient u zelf te halen.
Afhankelijk van de reis die u gaat maken en uw gezondheidstoestand kan de assistente u
adviseren een afspraak te maken met dokter Oosterlee. Er wordt een vervolgafspraak
gemaakt voor eventuele vaccinaties.
Wilt u vanaf het buitenland een overzicht van uw medicatie en een beknopte versie van uw
medisch dossier inzien, dan kunt u zich via onze website aanmelden voor mijngezondheid.net.
Kijk voor meer informatie op onze website of vraag informatie bij de assistente.

Recept
voor:

Vaccinatie

Kosten per
vaccinatie
(±)

Reis advies per persoon
(Telefonisch of consult)
DTP
Havrix (hepatitis A)
Havrix jr. (hepatitis A voor kinderen tot 15
jaar)
Twinrix (Hepatitis A +B)

€ 57

Ambirix (Hepatitis A + B voor kinderen tot
15 jaar.
Mmrvaxpro (BMR)
Typhim (Buik tyfus)
Stamaril (Gele koorts)
Anders:…………………………………………..
Malaria medicatie:
Deet
Profylaxe:………………………….
Noodbehandeling:………………

Schema

€ 26
€ 51
€ 38

eenmalig
2x 0-6 mnd.
2x 0-6mnd

€ 53
€ 53

3x 0-1-6
mnd.
2x 0-6 mnd.

€
€ 30
€ 31

eenmalig
eenmalig
eenmalig

Beschermingsduur bij
volledig schema
Vervolg vaccinaties zitten
hierbij in.
10 jaar
>25 jaar
>25 jr.

>25 jaar
3 jaar
levenslang

€ 40

Reizigers diarree:
ORS
Arestal
……………….
Hoogte ziekte
…………………

De kosten die genoemd worden zijn een indicatie. Doordat de apotheek vaccinaties probeert in te
kopen met meerdere tegelijk kan dit wisselen
De volgende adviezen zijn bij de voorgeschreven medicatie gegeven. Dit wordt mondeling en/of
schriftelijk gegeven.
o
o
o
o
o
o

Anti muggen lotion (Deet)
Malaria medicatie
Noodbehandeling malaria
Medicatie tegen diarree
Antibiotica bij patiënten met hiervoor een medische indicatie.
Hoogte ziekte

De volgende adviezen zijn gegeven.
o
o
o
o
o
o
o

Advies over voeding en reizigersdiarree
Advies over rabiës.
Advies over muggenbescherming in verband met malaria.
Advies over muggenbescherming in verband met dengue, chikungunya of zika.
Advies over veilig vrijen en soa`s.
Bescherming tegen de zon.
Niet zwemmen in stilstaand water.

o

Reis apotheek.

