
Om van een reis te genieten is gezondheid heel belang-

rijk. Betreft uw reisplan een vakantie of zakenreis? Gaat 

u alleen op pad of met uw partner of gezin? In alle ge-

vallen begint uw reis met een bezoek aan ‘Reizigersvac-

cinatie Centrum De Weerark’ voor uw medische voor-

bereiding. Wij bieden u belangrijke reisinfo, de nodige 

vaccinaties en evt. preventieve artikelen. Uiteraard zijn 

wij er ook voor bedrijven. Zo gaat u goed voorbereid op 

reis en - ook belangrijk - komt u gezond thuis. 

 Erkend vaccinatiecentrum
‘Reizigersvaccinatie Centrum De Weerark’ is integraal 
onderdeel van de Huisartsenpraktijk De Weerark, 
gevestigd aan de Zandweg in De Meern en in Zorg-
poort Leidsche Rijn in Vleuterweide. Het vaccinatie-
centrum is bovendien aangesloten bij Travel Doctor, 
een landelijke organisatie van ervaren huisartsen 
gespecialiseerd en geregistreerd in reizigersadvise-
ring en –vaccinaties opgericht in 1995. In oktober 
2015 werd ons centrum benoemd tot ‘Beste Travel 
Doctor 2015’. De artsen en hun assistenten worden 
jaarlijks bijgeschoold. Het vaccinatieteam van De 
Weerark bestaat uit de geregistreerde reizigersge-
neeskundigen Lonneke Smeenk en Peter van Liere 
en de assistenten Petra Mantel en Lisette Kasius.

Zandweg 147 - 3454 HA  De Meern

Middenburcht 116 - 3452 MT  Vleuten 
(Winkelcentrum Vleuterweide)



 Optimale dienstverlening
Graag adviseren wij u over medische zaken die 
van belang zijn voor het welslagen van uw reis. 
Gaat u op reis met jonge kinderen? Dan infor-
meren wij u over speciale aandachtspunten voor 
jonge globetrotters. Dit alles met in achtneming 
van de privacy en uw medische voorgeschiede-
nis. Onze vaccinaties zijn uit voorraad leverbaar, 
óók het Gele Koorts vaccin, tegen aantrekke-
lijke tarieven. Tevens verkopen wij preventieve 
reisartikelen, zoals DEET, klamboes, ORS en 
EHBO-tasjes. Afhankelijk van de zorgverzekeraar 
worden reizigersconsulten en -vaccinaties geheel 
of gedeeltelijk vergoed. Op deze wijze bieden wij 
u persoonlijke aandacht, service en kwaliteit. 

 Reisadvies aanvragen
 Het aanvragen van advies werkt als volgt:

• Dien uw aanvraag 6 – 8 weken voor vertrek in

• Download de reisformulieren via de knop 
Reizigersadvisering op onze website www.weerark.
nl of vraag deze aan via e-mail reisvaccinatie@
weerark.nl of telefonisch 030 666 1239

• Vul de formulieren zo nauwkeurig mogelijk in, 
liefst voorzien van gedetailleerd reisschema 

• Retourneer de ingevulde formulieren per e-mail 
(reisvaccinatie@weerark.nl) of geef ze af op de 
praktijk of per fax (030 666 1124)

• Na bestudering van uw aanvraag nemen wij altijd 
contact met u op, laten een voicemailbericht 
achter of sturen een e-mailbericht voor het 
plannen van een afspraak

• Indien u een gemaakte afspraak niet kunt 
nakomen, dan verzoeken we u deze uiterlijk 24 
uur van te voren te annuleren. Er worden dan 
géén consultkosten in rekening gebracht.

Wij maken een afspraak met u om ons advies met u door 
te spreken. Daar waar nodig wordt ook in hetzelfde consult 
een begin gemaakt met uw vaccinaties. De gegeven 
vaccinaties worden bijgeschreven in uw vaccinatieboekje 
zodat u zelf over de volledige gegevens beschikt.
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