
Europese Verpleegkundige Richtlijnen voor Toediening van Immunoglobulinen 

9. Op Reis 
 
Landen en instellingen kunnen verschillende regels hebben ten aanzien van toediening 
van immunoglobulinen. Wij verzoeken u om de lokale en nationale richtlijnen te volgen. 
 
Korte reizen over land 
Zorg ervoor dat de patiënt weet dat hij/zij voldoende voorraad immunoglobuline en 
toedieningsmateriaal mee neemt op reis. Patiënt moet ervan op de hoogte zijn dat er 
temperatuurrestricties gelden met betrekking tot het bewaren van immunoglobuline 
producten. 
 
Reizen naar het buitenland 
Zorg ervoor dat de patiënt weet dat hij/zij voldoende voorraad immunoglobuline en 
benodigdheden en toedieningsmateriaal mee neemt op reis. Patiënt moet ervan op de 
hoogte zijn dat er temperatuurrestricties gelden met betrekking tot het bewaren van 
immunoglobuline producten. 
 
Vertel patiënt dat hij/zij behalve een eigen reisververzekering ook een Europese 
verzekeringskaart (EHIC = European Health Insurance Card) nodig heeft. De patiënt 
heeft ook een medisch certificaat nodig waarin wordt vermeld dat het noodzakelijk is 
dat patiënt immunoglobuline en toedieningsmateriaal bij zich heeft, en ook een medisch 
certificaat voor de security en/of de douane. 
 
Aangeraden wordt dat patiënt een internationale patiënten identificatiekaart bij zich 
heeft. 
 
Deze documenten zijn op te vragen bij de verschillende bedrijven en infusie centra. 
 
Reizen met het vliegtuig 
Zorg ervoor dat de patiënt weet dat hij/zij de immunoglubuline niet in de ruimbagage 
pakt, maar mee neemt in de handbagage. De immunoglobuline zou kunnen bevriezen in 
het ruim en onwerkzaam worden. De patiënt heeft een medisch certificaat nodig waarin 
wordt vermeld dat het noodzakelijk is dat patiënt immunoglobuline en 
toedieningsmateriaal bij zich heeft, en ook een medisch certificaat voor de security en/of 
de douane. Vraag de patiënt om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij en 
de luchthavenbeveiliging zodat alle vragen van te voren kunnen worden opgelost. 
 
Immunoglobuline-toediening van te voren 
Doseringen immunoglobuline kunnen van te voren worden toegediend: bij voorbeeld 
een patiënt die normaal gesproken wekelijks subcutane immunoglobuline krijgt (SCIG) 
en liever niet met toedieningsmateriaal wil reizen zou een dubbele immunoglobuline 
dosis toegediend kunnen krijgen voor aanvang van een reis van 2 weken. Vraag om 
advies en om ogelijkheden bij de voorschrijvende behandelaar 
 
Een expert op het web! 
De patiënt kan een Expert Immunoloog vinden op de website van Jeffrey Model 
Foundation (JMF) (http://www.info4pi.org/). Er zijn centra die hun patiënten voorzien 
van immunoglobuline die kan worden toegediend in het andere land. Volg de lokale 
richtlijnen. 


