
INTAKEFORAAUTIER VERRE REIZEN
HUISARTSENPRAKIJTK 6.J. HAR,IASEN

Noom:...........................

Adres:..........................

Telefoon:........

Geboortelond
Joor von Immigrotie:.......

REISFL^N

Bestemming (Lond) Gebied/regio/ plootsnoom
1.......

2......................................

Mobiel:.....

Reisdoto Aontol dgn

3

Yliegroute/ en eventuele tussenstop:

Reden Reis (omcirkel wot von toepossing is)
Vokontie werk fomilie- oÍ vriendenbezoek
Emigrotie stoge onders:................

Acconmodofie:
Hotel/ pension

Bij lokole bevolking

Reisgezelschop

fndividuele reis
6roepsreis anders:

compín9/tent
onders: ......-.............

qnders

Íamilie/vrienden

Rísicovolle octiviteiten tijdens reis:
Verblijf > 2500m hoogte omgong dieren
Seksuele contocten medische hondelingen
Tatoeoge/ piercing (water) sport

BIJ ROND-EN VERRE REIZEN 6RAAG EEN REISPROGRAII,I^A ïoEVOEOEN!

opportement
bij familie/ vrienden

partner / gezin



ÀÀedlscha q€gevens Jo Nee To€lichting
Bent u onder behondeling of controle von

een ofis?
Noom en reden

Li.idt u oon een (chronische) ziekte? Welke?

6ebruikï u medicijnen of de onticonceptie
pil?

Zo ja, welke?

Hebï u nu of in hel verleden een depressie
oÍ *n ander psychisch probleem gehod?

Bijv: dsp1g55;.. r.rchose, ongstsfoornis,
verslovinq of ondersr

Bent u ergens ollergisch voorZ Bijvr kippeneieren, kippeneiwit, medicotie,
bijen of wespen, ondersr

fs uw milt verwijderd of werkt uw mili
minder goed?

Reden:

Hebt u een pocemoker of vootprothese? Bijv: pocemoker, kunsthortklep, sfent.
onders:

Bent u ooiï geopereerd? Aord operoïie:
Word, u bestroold, of krijgï u

chemotheropie of heefï u een von beide
onderqoon?

Doïum en reden:

Benï u zwonger oÍ von ploh binnenkorl te
worden?

Aontol weken zwongerr

6eeft uw borslvoeding?

Hebt u geelzuchi gehod of zijn er ooiï
ontistoffen tegen hepoiitis A of B

bepaold?

B€nt u ooit gevoccineerd? Als kind:

In militoire diensÍ:
Ivm reis:
Anders:

Hebt u ooiï problemen gehod van

voccinolies, bloedof nome of
moloriolabletien?

Zo !o? Waorvon?
En welke bijwerking?

Hebt u fijdens een teis ooil een
gezondheidsprobleem gehod?

Aord probleem?

Droogt u contoctlenzen? Horde of zachte?

Ziin e? 
^og 

ondete oorzoken die u

besproken wilt hebben?

Voor dif reÍsodyies worden consultkosten in rek níng gebrocht o € 25.5o.Deze kosfen kunt u

scmen met de rekcning von eventucle voccimtics of moloric ncdicoti€ índienen bij u

zo?gw?zel<efiig. Dc veryoeding vcrschílt W? zotgveíu.ekc;roor en hongt of von poliswoordcn.

Hondtekening Dotum

T----r---

Ondergetekende verkloort dit formulier naor waorheid te hebben ingewld. Al uw gegevens

worden vertrouwelijk behondeld.


