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Dr. Hemels apotheken helpen de reiziger veilig op weg 

 
Met de huisartsen dr. Marissink, dr. Regtering, dr. Olgers en dr. Cornelissen bestaat een afspraak over het geven 

van reizigersadviezen. Dit scheelt u veel tijd! Uw apotheker maakt namelijk uw persoonlijk reisadvies. Zonodig 

wordt met uw huisarts overlegd. U krijgt van ons bericht als we uw reizigersadvies gereed hebben. Indien u 

vaccinaties nodig heeft kunt u met uw doktersassistente een afspraak maken voor het toedienen. We hebben de 

datum waarop deze injecties ongeveer gegeven moeten worden berekend. Deze zullen op uw reizigersadvies 

vermeld staan.  

Met de huisartsen Negenborg, Seesing en Dani is een afspraak gemaakt dat zij zelf de reizigersadviezen 

opstellen. U kunt daarvoor een afspraak maken bij uw huisarts.  

Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen voor u een advies maken waarin alle 

belangrijke informatie betreffende het reisgebied wordt vermeld. Daarnaast hebben wij een ruim assortiment 

aan producten die u op reis nodig kunt hebben. Denkt u hierbij aan zonnebrand, O.R.S., imodium en 

paracetamol. Ook hierover kunnen wij u adviseren. Zodat u veilig en zorgeloos op reis kunt! 

 

Om een individueel advies te maken hebben wij onderstaande gegevens nodig 

Naam:  Telefoon: 

Adres: Huisarts: 

Reisgegevens 

Vertrekdatum:  Aantal dagen:  

Bestemming:  Stad/streek/gebied:  

Soort reis:     

 

 Uzelf Uw reisgezelschap  

Bestuurt u tijdens de reis een voertuig?   

Bent u ergens overgevoelig voor? Bij ja, Waarvoor?   

Gebruikt u andere medicijnen dan die bij ons 
bekend zijn? Bij ja, welke?  

  

Draagt  contactlenzen?   

Heeft u implantaten of kunst 
gewrichten/hartklep/vaten? 

  

Bent u in dienst geweest?   

Heeft u geelzucht (Hepatitis A) doorgemaakt?   

Laatste inenting DTP (difterie/tetanus/polio):   

Laatste inenting typhus (Vivotif):   

Laatste inenting geelzucht: Immunoglobulines of 
Havrix/Avaxim/Epaxal? Datum? 

  

Waren er problemen ten gevolge van vaccinaties? 
Zo ja welke? 

  

Indien mogelijk 2 maanden voor vertrek inleveren bij Apotheek Didam. 
Ongeveer 4 weken voor vertrek krijgt u van ons uw persoonlijk reisadvies. 

Dit is nodig om op tijd te beginnen met vaccinaties 

 Uzelf Uw reisgezelschap 

Geboortedatum:   

Geslacht:   

Gewicht:   


