
 

Huisartsenpraktijk Eykmanplein 
Eykmanlaan 433 3571JR Utrecht, tel: 030-2715121, Mw. B.M. Akkerman & Mw. M.J. van Dijke 

Intakeformulier reizigerspreekuur 

Wilt u, nadat u alle vragen volledig en juist heeft ingevuld, het formulier ondertekenen en daarna opsturen/afgeven op bovengenoemd adres  

(Min. 3 weken voor vertrek!).                                                                 

    Let op: net als bij de GGD zitten ook aan dit advies kosten! Informeer bij uw verzekering welke kosten u vergoed krijgt. 

 

Achternaam:      Voorletters:            Geslacht: M / V 

 

Meisjesnaam:      Geboortedatum: 

Adres:       Postcode:  

 

Woonplaats:      Telefoonnummer overdag/mobiel: 

BSN nummer:      E-mail adres: 

 

 

Geboorteland:      Bent u volledig gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatie  Programma  

Als u in het buitenland bent geboren, tot welke leeftijd                   (RVP, dit is gebeurd in uw jeugd)?                                          JA / NEE            

heeft u daar dan gewoond?  

 

Ontving u eerder reisvaccinaties?    JA / NEE                   Vertrekdatum reis:                                                          

Zo ja, voeg dan uw gele vaccinatieboekje bij!                                   Verblijfduur totaal (in dagen):     

Heeft u geen vaccinatieboekje, geef dan aan welke  vaccinaties, 

 in welk jaar gekregen zijn:                                                                      Wat zijn de verblijfsomstandigheden?  hotel/ lok.bevolking 

 

 

       

Reisbestemming 1. (voeg ook de ROUTE toe, vergeet niet de plaatsnamen en het aantal dagen dat je hier verblijft!) 

 

 

Reisbestemming 2. (voeg ook de ROUTE toe, vergeet niet de plaatsnamen en het aantal dagen dat je hier verblijft!) 

 

 

Reisbestemming 3. (voeg ook de ROUTE toe, vergeet niet de plaatsnamen en het aantal dagen dat je hier verblijft!) 

Ontvangen op: 



Wat voor type reiziger bent u? U kunt hier meerdere antwoorden geven. 

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, haalt een ijsje op de boulevard en misschien een wandelingetje naar de lokale markt of museum`. 

o Sportieve vakantieganger 
`U houdt ervan om activiteiten te ondernemen en iets van het land te zien. U huurt er misschien een auto of scooter om de omgeving te verkennen. 
U gaat mee op een excursie, wandeltocht of safari. En u vindt het leuk om eventueel te gaan snorkelen op zee of de lokale kapper te bezoeken`. 

o De avontuurlijke vakantieganger 
`U houdt wel van actie en avontuur. Bij water denkt u bijvoorbeeld aan: raften, bungyjumpen of diepzee duiken. En bij een berg aan: bergbeklimmen 
of mountainbiken. U vindt het spannend om er een tatoeage of piercing te laten zetten en staat open voor een vakantieliefde`. 

 

In te vullen door client   JA / NEE Opmerking 
Lijdt u aan een (ernstige) ziekte? Zo ja, welke ziekte. 
 

  
 
 

Lijdt/leed u aan een depressie of andere psychische problemen?   
 
 

Bent u onder behandeling/controle van een arts?   
 
 

Lijdt u aan: suikerziekte /nierziekte / stollingsstoornis/psoriasis/ aids/ 
HIV/ hart- en of longziekte/  leverziekte/epilepsie?  
 

  

Heeft u maag- darmklachten? Zo ja, bent u hiervoor wel eens 
geopereerd? 

  
 
 

Gebruikt u medicijnen? Gebruikt u de pil? 
 

 Welke: 
 
 

Bent u ergens allergisch voor? 
(Bijv. kippeneiwit/ medicijnen) 

  
 
 

Bent u in verwachting of op korte termijn dit te worden?  
Geeft u borstvoeding? 
 

 Zwangerschapsduur: 

Heeft u de laatste jaren chemokuren gehad of bent u ooit bestraald?  Reden: 
 
Wanneer afgerond: 

Is uw milt weggehaald? 
 

  
 
 

Heeft u geelzucht gehad of zijn antistoffen tegen Hepatitis A of B 
bepaald?  

  
 
 

Heeft u ooit veel last gehad van inentingen of van malariatabletten? 
 

 Welke vaccinatie/tabletten: 
 
Welke bijwerkingen: 
 

Bent u ooit flauwgevallen tijdens of na een injectie?   
 
 

Bent u in militaire dienst geweest?  
 

Welk jaar: 
 
 

Heeft u ooit de mazelen gehad?  
 

 
 
 

 

Heeft u alle gegevens juist en volledig ingevuld? 

 

Datum:     Handtekening: 
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