Zorgeloos op vakantie
met vijf handige reistips van IZA
Hebt u uw vakantie al geboekt? Wat wordt het dit jaar: stedentrip, natuurvakantie of lekker naar het strand? Eén ding
is zeker: als u van uw vakantie geniet, wilt u zich geen zorgen maken over gezondheidsproblemen. Daarom heeft IZA
vijf handige reistips op een rijtje gezet. Zo gaat u goed voorbereid op reis. IZA wenst u alvast een heel fijne vakantie!
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Neem uw
IZA Zorgpas mee

Haal op tijd
uw vaccinaties

Op uw zorgpas staat het
nummer van de IZA Alarmcentrale. Zet dit nummer
alvast in uw telefoon.
Achterop vindt u uw
European Health Insurance
Card (EHIC). Die hebt u
nodig bij spoedeisende
hulp in Europa.

Controleer op
www.ggdreisvaccinaties.nl
of u vaccinaties nodig
hebt voor uw vakantiebestemming. Hebt u een
aanvullende verzekering
bij IZA? Dan krijgt u een
vergoeding voor
vaccinaties.
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Check of u een medische
verklaring nodig hebt

Zorg nodig? Bekijk vooraf
uw vergoedingen

IZA Gezondheidslijn
Buitenland

Gebruikt u medicijnen?
Dan hebt u in sommige
landen een medische
verklaring nodig.
Bijvoorbeeld voor slaappillen of ADHD-medicatie.
Uw apotheker kan u meer
vertellen.

Nooit leuk: naar het
ziekenhuis moeten tijdens
uw vakantie. Bekijk van
tevoren de vergoedingen en
voorwaarden voor zorg in
het buitenland op
www.izagezondsamen.nl/
buitenland. Zo voorkomt
u financiële verrassingen
achteraf.

Hebt u tijdens uw vakantie
een medische vraag?
Bel de IZA Gezondheidslijn
Buitenland op
+31 50 526 59 36.
Een Nederlandssprekende,
ervaren verpleegkundige
staat voor u klaar. Zet dit
telefoonnummer alvast
in uw telefoon. Dan is
medisch advies altijd
binnen handbereik.

Zorgpas kwijt?
Bel direct onze
klantenservice voor een
nieuwe pas: 0900 - 80 36
€ 0,20 per gesprek,
plus uw gebruikelijke belkosten

Kijk voor meer tips en advies op www.izagezondsamen.nl/vakantie
Zorg nodig in het buitenland? Bel de IZA Alarmcentrale
Hebt u tijdens uw vakantie zorg nodig? Bel dan eerst de IZA Alarmcentrale via +31 40 297 55 60 (altijd bereikbaar).
Een ervaren hulpverlener helpt u verder. Zo weet u direct:
 wat u moet doen  waar u terechtkunt  wat u vergoed krijgt

