Travel Clinic Vivre
Onder de deskundige leiding van een artsmicrobioloog (met klinische tropenervaring) /
reizigersgeneeskundige staat het team van Travel Clinic Vivre voor u klaar. Travel Clinic Vivre
werkt volgens de richtlijnen van het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
Binnen Travel Clinic Vivre bieden wij reizigersadvies en –vaccinaties aan. Daarnaast bieden wij
een assortiment artikelen voor op reis aan. U kunt hierbij denken aan bijv. een klamboe,
muggenmelk, diarreeremmers etc.
Uw bezoek bestaat uit een adviesgesprek en indien van toepassing worden de benodigde
vaccinaties gegeven.
Vaccinaties
Wanneer de reisbestemming en het seizoen waarin gereisd wordt bekend zijn, kunt u een afspraak
maken en kan een programma op maat gemaakt worden. Een vaccinatie heeft soms langere tijd
nodig om effectief te zijn. Daarom raden wij u aan tijdig contact met ons op te nemen, liefst 4-6
weken voor vertrek.
Consultprijzen Travel Clinic Vivre

Vaccinaties Travel Clinic Vivre
(prijs per injectie)
€ 21,75
€ 12,75
€ 12,75
€ 10,50
€ 17,50
€ 7,50
€ 14,50
€ 29,50




Consult volwassene
Consult kind (t/m 15 jr)
Vervolgconsult volwassene
Vervolgconsult kind (t/m 15 jr)
Gezinsconsult volwassene
Gezinsconsult kind (t/m 15 jr)
Telefonisch consult (max. 15 min.)
Consult lang verblijf volwassene
(3 maanden of langer)
Consult lang verblijf kind
(3 maanden of langer)
Consult malariarecept
Studentenconsult (op vertoon
studentenpas)
Studentenconsult lang verblijf (op
vertoon studentenpas)
Wegblijftarief
Consult op locatie

€ 21,50
€ 15,00
Offerte








Vaccinatieboekje
Duplicaat vaccinatieboekje

€ 4,25
€ 8,50
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€ 17,50
€ 12,75
€ 12,75
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BMR
Buiktyfus
DTP (Revaxis)
DKTP (Boostrix)
FSME (tekenencefalitis)
Gele koorts
Hepatitis A
Hepatitis A kind (t/m 15 jr)
Hepatitis B
Hepatitis B – HB vax pro 40
Hepatitis A&B
Hepatitis A&B kind (t/m 15 jr)
HiB
HPV 9-vaccin Gardasil
(baarmoederhalskanker)
Immunoglobuline 2 ml
Japanse Encefalitis
Meningokokken ACWY
(Nimenrix)
Meningokokken B (Bexsero)
Pneumokokken pneumo 23
Pneumokokken prevenar 13
Rabies (intramusculair)
Rabies (intracutaan, speciaal
spreekuur)

.

€ 33,50
€ 35,00
€ 25,00
€ 35,00
€ 54,00
€ 42,50
€ 53,50
€ 38,50
€ 40,50
€ 81,50
€ 57,50
€ 57,50
€ 39,00
€ 165,50
€ 49,50
€ 133,50
€ 63,00
€ 110,00
€ 45,00
€ 79,75
€ 75,00
€ 49,50

Voorschrijven recepten
 Recept i.v.m. malariaprofylaxe,
€ 7,50
antibiotica of hoogteziekte per recept
U kunt met dit recept de medicatie bij de
apotheek in het ziekenhuis of bij uw eigen
apotheek halen.

Artikelen reisapotheek
 Klamboe – 1-2 persoons
 Klamboe – 2 persoons
 TravelDEET 40% spray
 TravelDEET 50% lotion
 ORS - 12 sachets

€ 38,95
€ 49,95
€ 9,95
€ 9,95
€ 6,95

Antistofbepalingen
Bij sommige vaccinaties en bij bepaalde aandoeningen wordt na voltooiing van de vaccinatieserie
een bepaling van de hoeveelheid opgebouwde antistoffen aangeraden. Deze antistofbepalingen
worden verricht via het laboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De kosten hiervoor dient u
vooraf bij de Travel Clinic te betalen.
Antistofbepalingen
 Bloedonderzoek Hepatitis A
 Bloedonderzoek Hepatitis B
 Bloedonderzoek overig (o.a. DTP, Rabiës)
(prijs is afhankelijk van bepaling)
 IGRA test

€ 39,50
€ 39,50
€ 42,00 tot € 175,00
€ 62,50

Annulering afspraak
Bij verhindering wordt u verzocht om uiterlijk 24 uur van tevoren uw afspraak te annuleren. Wij
maken zonodig graag een nieuwe afspraak met u. Indien u binnen 24 uur uw afspraak annuleert of
niet op het afgesproken tijdstip komt, zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.
Betaling en vergoeding
De betaling vindt plaats direct na het consult. U kunt alleen pinnen.
Met betrekking tot vergoedingen van de vaccinaties adviseren wij u om voor het plannen van de
afspraak de evt. vergoeding in uw polis met aanvullende verzekering te checken. De vergoedingen
via uw zorgverzekeraar kunnen verschillen per verzekering en per kalenderjaar.
Belangrijk om te weten
Alle prijzen zijn onder voorbehoud, aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Informatie en aanmelding
Wanneer u nog vragen heeft na deze informatie dan kan dat via e-mail: travelclinicvivre@zgv.nl of
via de telefoon 0318 – 43 48 90.
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