
Gezondheidsadvies  •  Reisvaccinaties

24-uurs helpdesk

Zorgeloos
Grenzeloos

Wanneer vaccineren?
Het is aan te raden om 6 tot 8 weken voorafgaand 

aan uw reis een afspraak te maken. Sommige

vaccins beschermen niet direct. Een last-minute 

bezoek kan altijd nog zinvol zijn.

Maakt u een reis van 3 maanden of meer,

dan is het verstandig om 3 maanden vóór

vertrekdatum een afspraak te maken.

U heeft mogelijk extra vaccinaties nodig.

Wat zijn de kosten?
Op www.thci.nl vindt u een indicatie van onze

tarieven. Voor bedrijven en instellingen gelden

maatwerktarieven. Meestal worden de kosten

geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar 

vergoed.

Afspraak maken
Via de site kunt u online 24 uur per dag een

afspraak maken: www.thci.nl. Kunt u hier geen

geschikte afspraak vinden, neem dan telefonisch

contact op met ons. Het afsprakenbureau is van

maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur

en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur te bereiken 

onder telefoonnummer: 088 - 291 49 00. 

Bij de Travel Health Clinic komt u altijd op afspraak.

Dat voorkomt het ongemak van volle wachtkamers en

garandeert persoonlijke aandacht voor u.

www.thci.nl  •  (088) 291 49 00



Gezond blijven met de reisapotheek
Niet op iedere bestemming is medische zorg,

of zijn de juiste medicijnen zo vanzelfsprekend.

U kunt er dan voor kiezen om gebruik te maken

van de THC reisapotheek in combinatie met

een 24-uurs helpdesk abonnement.

De reisapotheek wordt samengesteld afhankelijk

van uw medische situatie, uw reisbestemming en

de duur van uw reis.

U kunt bovendien dag en nacht een beroep

doen op de artsen van de Travel Health Clinic.

Een zorgeloos gevoel
Bent u van plan om een verre reis te maken?

Om exotische steden en culturen te ontdekken?

Gaat u kennismaken met andere mensen en

andere gewoonten?

Een geweldige ervaring waar u naar uitkijkt en

waar u met veel plezier op terug wilt kijken.

De wereld begint tenslotte over de grens.

Houdt er wel rekening mee dat u wellicht óók

zult kennismaken met ziekten en infecties.

Daarom is er de Travel Health Clinic, zodat u

daar uitstekend op voorbereid bent.

Een zorgeloos gevoel.

Compleet pakket
De Travel Health Clinic biedt u medische

ondersteuning, voor, tijdens en na de reis.

Voordat u op reis gaat geven we u adviezen

met betrekking tot uw gezondheid. U wordt

afhankelijk van uw gezondheid, bestemming

en soort reis door ons gevaccineerd.

U kunt bij de Travel Health Clinic voor veel zaken

terecht die uw reis aanzienlijk veraangenamen:

• Gezondheidsadviezen

• Vaccinaties 

• 24-uurs helpdesk via abonnement 

• Reisapotheek

• (anti-)malariatabletten

• Muggenbestrijdingsmiddelen


