
Tarieven reisvaccinaties 2022 

Afspraak Tarief per 
persoon 

€ 26,50 

€ 42,00 

Normaal consult 

Lang consult 

Herhaalconsult € 18,50 

Het type consult wordt bepaald tijdens het maken van de afspraak. 
Daarbij geldt: 

Een ‘lang consult’ wordt ingepland als (1) de reisbestemming meerdere 
landen betreft (2) er mogelijk sprake zal zijn van een malaria-risico 
tijdens de reis of (3) er medische complicaties worden verwacht bij de 
vaccinatie. Om technische redenen wordt een ‘lang consult’ op de 
factuur opgenomen als ‘consult langverblijf’. 

Een ‘herhaalconsult’ is alleen van toepassing op herhaalvaccinaties wanneer de eerste vaccinaties bij Meditel zijn 
gegeven. (zie hieronder). In alle andere gevallen is sprake van een ‘normaal of lang consult’. 

Omdat het type consult bepaalt hoeveel tijd wordt ingeruimd op de agenda, worden de kosten altijd doorberekend, 
ook als zou blijken dat het consult korter is dan gepland (geen korting op tarief),  er geen malaria nodig is (geen 
korting op tarief) of als er toch medische complicaties zijn (geen toeslag op tarief). 

Vaccin Serie van Tarief per stuk1 * 
2 € 58,00 
2 € 58,00 
3 € 46,00 
2 € 46,00 
3 € 65,00 
2 € 65,00 
1 € 39,50 
12 € 27,50 
1 € 46,50 
2 € 78,00 
1 € 68,00 
3 € 60,50 
3 € 60,50 
2 € 140,00 
1 € 35,50 
1 € 9,00 
- € 6,50 

Hepatitis A 
Hepatitis A kinderen (<16 jaar) 
Hepatitis B 
Hepatitis B kinderen (<16 jaar) 
Hepatitis A + B 
Hepatitis A + B kinderen (<16 jaar) 
Buiktyfus 
DTP 
Gele Koorts 
Rabiës 
Meningitis (meningokokken) 
FSME 
FSME < 16 jaar 
Japanse Encefalitis 
BMR 
Malariarecept 
Vaccinatiepaspoort 
Titerbepaling - € 31,00 
• Tarieven onder voorbehoud van wijziging in de grondstof prijzen.

Voor sommige vaccins is een serie van meerdere spuiten nodig. Voor dergelijke ‘herhaalvaccinaties’ moet een 
aparte afspraak worden gemaakt en wordt naast de vaccinkosten ook een herhaalconsult in rekening gebracht. 
De uitnodiging om een herhaalafspraak te maken binnen de juiste termijnen wordt automatisch toegezonden. 

Bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW (0%). Op het vaccinatiepaspoort wordt een BTW van 21% geheven. 

U ontvangt  een factuur per mail. In veel gevallen zijn de kosten (gedeeltelijk) verhaalbaar op de aanvullende 
zorgverzekering(1). U moet daartoe zelf uw factuur indienen bij de zorgverzekeraar. 

Als u niet aanwezig bent tijdens de ingeplande afspraak brengen wij €30,00 in rekening. 

1 Voor de houders van de meeste aanvullende Verzekeringen (niet zijnde een aanvullende tandartsverzekering) van Achmea 
Zorg (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, ProLife etc.) is de behandeling in 2022 geheel gratis. Alle kosten worden rechtstreeks 
tussen Achmea en Meditel afgehandeld. Bepaling van dit recht wordt ontleend aan Vecozo. Neem de zorgpas mee om 
eventuele fouten te corrigeren. 
2 Indien u eerder al een DTP vaccinatie kuur heeft gehad als onderdeel van het RIVM dan heeft u slechts 1 vaccinatie nodig. 
Heeft u nooit eerder een DTP vaccinatie gehad, dan bestaat de kuur uit 3 vaccinaties. 


