
Onveilige situaties, pandemieën, besmettelijke 

ziekten: medewerkers die frequent reizen of in 

het buitenland werken, worden blootgesteld aan 

allerlei gezondheidsrisico’s. Geen zorgen! Zij kunnen 

rekenen op de zorg van KLM Health Services. 

Want wij staan overal ter wereld, 24/7, voor 

reizende medewerkers klaar.

Reizen en 
Gezondheid
Your health matters, 
wherever you are

KLM Health Services bv
Postbus 7700 (SPL/AG)

1117 ZL  Schiphol

Telefoon 020 649 06 69
E-mail info.health@klm.com

klmhealthservices.com
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Goed voorbereid op reis
Een goede voorbereiding kan van 

levensbelang zijn. KLM Health Services geeft 

gezondheidsvoorlichting, vaccineert, voert 

(expat) health check-ups uit en verzorgt 

medische kits. Of uw medewerkers nou 

frequent travellers, beroepsreizigers of expats 

zijn; wij zorgen voor een onbezorgde reis en 

een gezond verblijf. 

Uitgerust aan het werk
Even naar Parijs heen en weer. Een vergadering 

in Milaan. Het is geen geheim dat reizen 

vermoeiend kan zijn. U wilt natuurlijk niet dat 

dit effect heeft op de prestaties of gezondheid 

van uw werknemers. Daarom bieden we ook 

daar assistentie, in woord en daad.

 Medische hulp op reis
 •  Hulp op afstand van artsen 

 •  Niet alleen bij noodgevallen,  

ook bij twijfel 

 •  Altijd advies in de eigen taal

Medische hulp ter plekke
Hebben uw medewerkers in het buitenland 

een medische vraag? Wij geven antwoord. 

Via WhatsApp, mail en telefoon. Vierentwintig 

uur per dag, zeven dagen per week. Een 

prettig idee als zich onverwacht een probleem 

voordoet. Minstens zo geruststellend: als 

medische ondersteuning ter plaatse nodig is, 

kunnen zij terecht bij een van de artsen uit 

ons wereldwijde artsennetwerk. Zo krijgen uw 

medewerkers de zorg die ze verdienen, waar 

ook ter wereld.

Ook cultuur en veiligheid 
krijgen aandacht
Uit ervaring weten we dat zakenreizigers 

niet alleen behoefte hebben aan actuele 

gezondheidsinformatie, maar ook willen weten 

of een gebied veilig is en of er culturele 

aspecten zijn waarmee rekening moet worden 

gehouden. Ook voor deze informatie kunt u  

uw medewerkers bij ons laten aankloppen.  

Zo zorgen we er samen voor dat zij niet  

alleen gezond, maar ook gerustgesteld  

hun werk kunnen doen.

 

 Wist u dat
  KLM Health Services prominente 

zorgorganisaties als het RIVM,  

het Havenziekenhuis en de LCR  

tot haar partners mag rekenen? 

 Goed werkgeverschap 
  Duty of Care wordt steeds 

belangrijker. Een gericht 

gezondheidsbeleid is hier  

onderdeel van.

KLM Health Services staat 
voor u klaar
Wilt u weten wat wij voor uw reizende 

medewerkers kunnen betekenen?   

We bespreken het graag! Maak een afspraak 

via 020 649 06 69 of info.health@klm.com. 

Meer informatie over onze dienstverlening 

vindt u op: klmhealthservices.com

Vertrouwd ervaren
Medewerkers van KLM weten als geen ander wat werken in het buitenland 
betekent. Zij rekenen al jarenlang op de zorgvuldige support van KLM  
Health Services. In binnen- en buitenland, elke dag opnieuw. Maar niet  
alleen KLM-personeel gaat goed verzorgd op reis. Ook uw medewerkers  
kunnen beschikken over onze jarenlange kennis en ervaring overzee!  
Onze belofte? Gedegen en professionele gezondheidszorg over de hele wereld, 
vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Hoe we dat doen? Samen 
met Airport Medical Services op Schiphol en ons wereldwijde artsennetwerk.

“De service van KLM Health 

Services is goed en voor wat 

betreft de flexibiliteit alle lof.” 

Nelleke van Haperen
Voorlichting Medewerker & Gezinsleden,  
Ministerie van Buitenlandse Zaken
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