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Uw bezoek aan de Corporate Travel Clinic/Your visit to Corporate Travel Clinic 

 
 

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. 

 

Due to your activities at work, a medical examination will be done at Corporate Travel 

Clinic Erasmus MC. The information in this document is important to make sure your visit 

will be as efficient as possible. 

 
In order to work under a Luxemburg contract your employer needs to create a medical 

report. During your visit to the clinic we will perform all tests which are necessary for such 

a report, as well as being a thorough inventory of your medical situation. 

 

 

Waar vindt u de Corporate Travel Clinic/ Where to find the Corporate Travel Clinic 

 
 

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. 

 

You will find the Corporate Travel Clinic at the Maasboulevard 148 in Rotterdam. If you 

wish to travel by car we recommend to enter Oosterkade as the address in your 

navigation system. You can park your car along the riverside and a short walk will bring 

you to the clinic. 

 

If you wish to use public transportation, you can go to Rotterdam Blaak and walk to the 

     Clinic. 

 
 

 

Maasboulevard 148 Oosterkade Rotterdam Blaak 
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Voorbereiden op uw bezoek/ Preparing for your visit 

 
 

Om uw bezoek zo spoedig mogelijk te laten verlopen vragen wij u om de volgende    

zaken uiterlijk twee dagen van tevoren in te vullen. 

 
Vul de online medische vragenlijst en toestemmingsverklaring in, u ontvangt via de email 

bevestiging van uw afspraak met een de link hiervoor. 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 vaccinatie-, monster-, en/of scheepvaarboekje mee.  
 
In order to make your visit as efficient as possible make sure you bring the following 

items with your and have filled out the questionnaire before you arrive at the clinic (at 

least two days before the appointment. The      link and your password for the  

questionnaire will be sent via email. 

 
Please bring valid identification with you. Please bring your vaccination-, seafarer’s 
booklet with you. 

 

Tijdens uw bezoek/ During your visit 

 
 

 
 
 
 

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

 
The tests of which the health check consist will be done in-house; your visit will take 
approximately 1 hour. 

 
 
 
 

 
U ontvangt bij binnenkomst een potje voor een urinemonster, de urine wordt gebruikt om 

routineonderzoek te verrichten. Vervolgens wordt er door de onderzoeksassistente 

verschillende lichamelijke onderzoeken verricht, waaronder  uw zicht en gehoor. 

 
You will receive a small cup for a urine sample, the urine is used for routine examinations. 
Next, the physisian assistant will perform several physical examinations,  such as an audio 
and visual tests. 

 
 

 
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. 

 

Next is the health assessment with the doctor, who is experienced in tropical and travel 
medicine. During the consultation, the doctor will discuss any work related health issues, 
relevant information from the questionnaire and requirements for vaccination or medication. 
Any questions or concerns you might have can be discussed with the doctor. 
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Na uw bezoek/ After you visit 

 
 

 
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 met 

uw goedvinden worden ingelicht. Het is belangrijk dat u het dossier meeneemt 

wanneer u op reis of aan het werk gaat. 

 

Two weeks after your visit you will receive a copy of your personal Medical File,   

which contain your test results. Your HR department will be informed whether you 

are tested, of course the HR department will not be given any medical information 

nor access to your medical file. Should you wish, your occupational doctor can be 

informed with the results of the tests. It is important that you keep the file with you 

while travelling or working abroad. 
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