
Contact
Ease heeft diverse locaties in heel Limburg. 
Voor actuele en aanvullende informatie check 
onze website www.ease-travelclinic.nl   
of bel met ons afsprakencentrum Ease  
Connect: 088-0049149

Ease Travel Clinic & Health Support is HKZ  
gecertificeerd en geregistreerd bij het LCR.

ease-travelclinic.nl



Op reis
Ease Travel Clinic & Health Support BV is er 
voor iedereen die goed voorbereid op reis
gaat. Zowel voor korte als voor lange reizen 
zijn wij het vertrekpunt als het om gezond 
reizen gaat. Of je nu vakantieganger, back-
packer of zakenreiziger bent, voor iedereen 
geldt dezelfde vraag: 

“Hoe blijf ik gezond tijdens mijn reis?”.

Voor meer informatie over 
“gezond op reis”, kijk op 

onze website bij
“Ease particulier”.  

Reizen en werken blijft spannend, uitda- 

gend, zinnenprikkelend. Als we tenminste  
gezond blijven en ons goed voorbereiden 
en beschermen tegen virussen en bacteriën. 
 
Ease Travel Clinic & Health Support BV is gespe- 
cialiseerd in reisadvisering, reisvaccinaties 
en bedrijfsvaccinaties. Door de nauwe samen-
werking met het Maastricht UMC+ en  de GGD 
heeft Ease altijd de meest actuele informatie 
paraat op het gebied van infectieziektes wereld-
wijd. Artsen van beide organisaties fungeren 
als achterwacht en zijn altijd bereikbaar voor 
overleg. Zo garanderen wij de borging van  
onze kwaliteit. 

Ease Travel Clinic & 
Health Support 

beschermt!
Meer weten over bedrijfsvaccinaties? 
Bezoek onze website en kijk bij
“Ease zakelijk”.

 
 
Arbo
Volgens de Arbo-
wetgeving in Neder-
land is een werkgever 
verplicht zijn werknemers 
te beschermen tegen risico’s  
en te zorgen voor een gezonde 
en veilige werksituatie. Ease kan je 
hier mee helpen. Bij ons kun je terecht 
voor adviezen over het inrichten van jouw 
Sociaal Beleid infectieziekten.We ontzorgen 
jouw als werkgever met het preventief vac-
cineren, registreren en administreren, zodat 
jullie aan alle verplichtingen voldoen. 

Ease is het aanspreekpunt voor zowel par-
ticuliere als zakelijke reizigers. Onze Travel 
Nurses geven je persoonlijk advies en de be- 
nodigde voorzorg op basis van jouw besteming, 
gezondheid en reisplannen.


