
Vanwege uw werkzaamheden vindt er een medisch onderzoek plaats bij de Corporate 
Travel Clinic Erasmus MC. De informatie in deze brochure is van belang om dit 
onderzoek zo spoedig en succesvol mogelijk te laten verlopen. 

Om te mogen werken onder een Luxemburgs contract dient uw werkgever een medisch 
rapport op te laten stellen. Tijdens uw bezoek worden de medische testen afgenomen 
die nodig zijn voor dit rapport. Tevens dient de keuring als een gedegen inventarisatie 
van uw medische situatie.

U vindt de Corporate Travel Clinic op de Maasboulevard 148 te Rotterdam. Komt u met 
de auto dan kunt u het beste de Oosterkade als adres invullen in uw navigatie. Daar kunt 
u parkeren en komt u na een korte wandeling bij de Corporate Travel Clinic.

Wanneer u met het openbaar vervoer de Corporate Travel Clinic bezoekt, kunt u bij 
Rotterdam Blaak uitstappen en naar de kliniek lopen.

OosterkadeMaasboulevard 148 Rotterdam Blaak

Waar vindt u de Corporate Travel Clinic

Uw bezoek aan de Corporate Travel Clinic 

Om uw bezoek zo spoedig mogelijk te laten verlopen vragen wij u om de volgende 
zaken mee te nemen/van tevoren in te vullen. 

Vul de online vragenlijst in, u ontvangt via de email bevestiging van uw afspraak met 
een link naar de vragenlijst. Let op: deze email komt soms in de SPAM-box terecht.

Neem uw identificatiebewijs mee, rijbewijs of paspoort zijn voldoende. 

Neem, indien van toepassing, uw monsterboekje of scheepvaartboekje mee.

Voorbereiden op uw bezoek 
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De gehele health check vindt bij ons op locatie plaats; uw bezoek duurt ongeveer 1 uur. 

Bij binnenkomst ontvangt u een formulier voor goedkeuring aangaande het delen van 
uw medische informatie met anderen. U kunt hier aangeven of uw medische gegevens 
gedeeld mogen worden met de bedrijfsarts. Uw werkgever ontvangt enkel bericht dat de 
test is uitgevoerd en of u aan de standaard voldoet. 

U ontvangt een potje voor een urinemonster, de urine wordt gebruikt om 
routineonderzoek te verrichten. Vervolgens wordt er door de onderzoeksassistente 
verschillende lichamelijke onderzoeken verricht, er wordt een ECG afgenomen en ook 
uw zicht en gehoor worden getest.  

Na de onderzoeken heeft u een consult met de dokter. Alle doctoren zijn 
gespecialiseerd in reis-gerelateerde zorg. Met de dokter neemt u uw werkzaamheden 
door en bespreekt u eventueel opmerkelijke dingen uit de vragenlijst. Heeft u zorgen of 
vragen dan kunt u die met de dokter bespreken.

Tijdens uw bezoek 

Na uw bezoek 

Twee weken na uw bezoek ontvangt u een afschrift van uw persoonlijk Medische 
Dossier met uw test uitslagen, de afdeling P&O wordt ingelicht of u bent goedgekeurd. 
Zij krijgen uiteraard geen inzage in uw medisch dossier. Wel kan uw bedrijfsarts of 
huisarts met uw goedvinden worden ingelicht. Het is belangrijk dat u het dossier 
meeneemt wanneer u op reis of aan het werk gaat. 
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