Vakanties – Reizen –
Vaccinaties – Voorlichting
U heeft het voornemen om op reis te gaan voor een
vakantie, stage, zaken en/of werk gedurende kortere of
langere tijd.
Steeds meer mensen kiezen voor een ‘verre’ bestemming.
Een verblijf in een (sub) tropisch klimaat kan een risico voor
uw gezondheid inhouden. Het is daarom van belang dat u
voor uw vertrek aandacht besteedt aan maatregelen om
ziekte tijdens uw verblijf te voorkomen.
Bij het Vaccinatiecentrum Reizigersgeneeskunde krijgt
u deskundig advies zodat u verantwoord op reis kunt
gaan. U krijgt advies op maat. Dit houdt in dat dit advies
toegespitst is op uw persoonlijke situatie. Hierbij denken
we aan uw bestemming, uw leeftijd, mogelijke eerdere
vaccinaties en uw gezondheidstoestand.
Afhankelijk van het land van bestemming worden
vaccinaties aanbevolen en voorlichtingsadviezen gegeven.

VACCINATIECENTRUM
REIZIGERSGENEESKUNDE

Wie zijn wij?
Het Vaccinatiecentrum in Didam bestaat uit een arts, een
verpleegkundige en assistentes die respectievelijk in de
reizigersgeneeskunde en reizigersverpleegkunde zijn
gespecialiseerd en gekwalificeerd.
Zij werken samen met het Landelijk Coördinatiecentrum
Reizigersadvisering en worden zodoende altijd ‘up
to date’ geïnformeerd m.b.t. reizigersvaccinaties en
reizigersvoorlichting.
Aspecten die aan bod kunnen komen zijn:
Gele koorts
Hepatitis A
Hepatitis B
Hoogte ziektes
Hygiëne
Malaria en dengue
Reizigersdiarree
Schistosomiasis (Bilharzia)
S.O.A. ‘s (Seksueel overdraagbare aandoeningen)
Tekenbeten (wandelaars)

Tot slot
Als u naar de (sub) tropen en/of naar Oost-Europa gaat
is het verstandig om een aantal voorzorgsmaatregelen te
nemen.
Het is belangrijk tenminste 6 weken voor uw vertrek contact
met ons op te nemen. Dit kan via onze website: www.
gcdidam.nl/zorgverlener/vaccinatiecentrum. Hier vindt u
een intakeformulier waarop u uw persoonlijke gegevens en
reisgegevens kunt invullen.

Op basis daarvan komen wij tot een individuele
reizigersadvisering en maken wij een afspraak met u voor
een tijdstip voor vaccinatie en/of voorlichting. Wij proberen
binnen 10 werkdagen contact met u op te nemen voor het
maken van een afspraak, hetzij telefonisch of via uw mail.
Ook bestaat de mogelijkheid op locatie te vaccineren. Dit
gaat in overleg met het vaccinatiecentrum.

Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar tussen
08:00 uur en 16:30 uur (werkoverleg 10:00 – 11:00
uur lunchpauze tussen 13:00uur en 13:30uur) op
telefoonnummer: 0316-221200, keuze 6
Mocht u ons telefonisch niet kunnen bereiken, bezoek
dan onze website. Via het intakeformulier kunt u uw
persoonlijke gegevens doormailen en vervolgens neemt
een medewerker van het vaccinatiecentrum contact met u
op. Ook vindt u op onze website mogelijk het antwoord op
uw vraag.
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