
  

Reisanamnese  

  
Persoonsgegevens  
Naam:  _____________________________________________________________ M / V  

Voorletters:   ____________________  Geboortedatum:  ______________________  

Adres:   _____________________________________________________________  

Postcode:   ____________________  Woonplaats:    ______________________  

Tel. nummer:   ____________________  Mobiel:     ______________________  

Verzekeringsmij.: ____________________  Verzekeringsnr:  ______________________    

Naam van uw huisarts: _________________________________________________________  

  

Heeft u deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma?  O  Nee  O  Ja  

  

Heeft u al eens eerder een verre reis gemaakt naar een risicogebied?  

O   Nee       

O   Ja  Datum laatste reis: ________  naar welke landen:  _____________________  

  

Heeft u toen problemen met betrekking tot uw gezondheid ondervonden?  

O   Nee       

O   Ja   Aard: __________________________________________________________  

  

Reisgegevens  
  

Vertrekdatum: ____________________  Totale verblijfsduur in dagen : ________________  

Verblijfsomstandigheden: hotel / appartement / lodge / boot  (doorhalen wat niet van toepassing is)  

Vul in welke landen en gebieden u achtereenvolgens bezoekt en geef per gebied/regio de 

verblijfsduur aan. Zo uitgebreid mogelijk aangeven.  

  

Land      Gebied     Verblijfsdata      Aantal dagen  

________________  ________________  Van: ______ Tot: ________  ____________  

________________  ________________  Van: ______ Tot: ________  ____________  

________________  ________________  Van: ______ Tot: ________  ____________  

________________  ________________  Van: ______ Tot: ________   ____________  

________________  

  

________________  Van: ______ Tot: ________  ____________  

Omschrijving van de reis: Primitief / Rondreis / All-inclusive / Georganiseerd  
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Medische gegevens  
Waren er complicaties ten gevolge van eerdere vaccinaties?        Nee / Ja  

Of complicaties bij gebruik malariatabletten?            Nee / Ja  

Lijdt u aan een (ernstige) ziekte?              Nee / Ja  

Lijdt u aan depressie of andere psychische problemen?         Nee / Ja  

Bent u allergisch voor kippeneiwit?               Nee / Ja  

Bent u allergisch voor antibiotica?              Nee / Ja  

Gebruikt u medicijnen?               

Zo ja, welke: ___________________________________________________  

  Nee / Ja  

Gebruikt u de anticonceptiepil?               Nee / Ja  

Staat u onder behandeling/controle van een arts?          Nee / Ja  

Heeft u een harttransplantatie ondergaan?            Nee / Ja  

Heeft u een miltverwijdering ondergaan?            Nee / Ja  

Heeft u maag/darm klachten?               Nee / Ja  

Bent u momenteel zwanger, of is er een zwangerschapswens?       Nee / Ja  

Heeft u ooit Hepatitis A gehad, of is uw bloed ooit hierop onderzocht?     Nee / Ja  

Bestaat de mogelijkheid van seksueel contact met de autochtone bevolking?    Nee / Ja  

Lijdt u aan suikerziekte, nierziekte, psoriasis, epilepsie?         Nee / Ja  

Heeft u de laatste jaren chemokuren of bestralingen gehad?      

Zo ja, zijn deze afgerond en wanneer: ________________________________  

  

Vaccinatiegegevens  

  Nee / Ja  

Bent u in het verleden eerder gevaccineerd?          

Indien JA, data laatste vaccinaties:  

DTP:   _______________       

Buiktyphus:   _______________    

 Gele koorts:   _____________  

  Nee / Ja  

Hepatitis A:   Datum 1e  vaccinatie: ___________  Datum 2e  vaccinatie: ______________  

Hepatitis B:   ______________  

Anders, nl:   ______________  

  

Handtekening   Datum:      
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