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De vroegere uitgaven zijn verouderd en dus onbruikbaar!

***

OPGEPAST voor MALARIADODEN!
Elk jaar opnieuw sterven er terugkerende reizigers door malaria.
We kunnen onomwonden stellen dat ELK sterfgeval in België door malaria een sterfgeval te
veel is!
Veel heeft te maken met het niet of slecht voorbereid op reis vertrekken.
Hierin spelen onder andere mee: onwetendheid, vergetelheid, vrees voor neveneffecten van
de malariatabletten, of flagrant verkeerde opvattingen over malaria.
Ook therapietrouw blijft een belangrijk probleem (er dienen immers gedurende een zekere
tijd voor vertrek, tijdens het volledige verblijf en tot een zekere tijd na het verlaten van het
malariagebied op regelmatige wijze malariatabletten ingenomen te worden).
De meeste sterfgevallen door malaria bij reizigers zijn te verklaren door het 'patient's
delay' en/of het 'doctor's delay'.
Naast de gebrekkige kennis van het malariarisico en het niet of onvoldoende naleven van de
preventieve maatregelen, is de ultieme hoofdoorzaak van deze mortaliteit samen te vatten
als het 'patient's delay' (de reiziger in kwestie voelt zich de eerste dagen niet erg ziek,
meent dat het om een banale griep gaat omdat hij geen koorts 'voelt', of vergeet dat het om
malaria kan gaan en roept te laat medische hulp in) en/of het 'doctor's delay' (de arts die
te laat de diagnose van malaria overweegt bij een 'griepale' toestand die de eerste dagen
zeer banaal kan zijn, of weigert op de suggestie van de patiënt "Kan het toch ook malaria
zijn?" in te gaan, of die te laat de hulp inroept van een deskundige). Een eenvoudige
bloedafname (EDTA-tube) en een betrouwbaar labo zijn nodig om binnen enkele uren de
diagnose van malaria aan te tonen of uit te sluiten.
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VOORWOORD - 14de uitgave(*)
De wetenschappelijke kennis in het domein van de reizigersgeneeskunde is sinds het
verschijnen van de eerste uitgave van deze publicatie in 1991 aanzienlijk uitgebreid (zie
de lijst van handboeken in Hoofdstuk XIII) en 'Reizigersgeneeskunde' is dan ook
uitgegroeid tot een apart kennisgebied waarbij zeer verschillende disciplines van de
geneeskunde betrokken zijn.
De huisarts bekleedt in België een centrale plaats bij het verstrekken van medisch advies
aan reizigers: vele patiënten raadplegen hun huisarts voor een verre reis, maar ook
andere
gezondheidswerkers
zoals
apothekers,
pediaters,
arbeidsgeneesheren,
gynaecologen… krijgen geregeld vragen over reisadvies. Vaak komt een geplande reis
“terloops” ter sprake en kan de gezondheidswerker hier meteen op in pikken en alsnog
enkele risico’s en gezondheidsmaatregelen aankaarten. Dit geldt in het bijzonder voor
mensen met een migratieachtergrond die al een tijdje in West-Europa wonen en die al
dan niet met hun kinderen en soms totaal onverwacht (bijv. begrafenis van familielid)
naar hun land van herkomst op familiebezoek gaan ('VFR travellers', visiting friends and
relatives). Deze situaties zullen nog frequenter voorkomen van zodra het vaccin tegen
gele koorts levenslang geldig zal zijn voor mensen met een normale immuniteit.
Centraal staan de beoordeling van de geschiktheid om een reis al dan niet te
ondernemen, het toedienen van de vereiste vaccinaties (en de oppuntstelling van de
basisvaccinaties), de malariapreventie, huidverzorging, preventie en eventuele
behandeling van diarree en het samenstellen van de rest van de reisapotheek.
Nieuw in deze uitgave is een hoofdstuk over zika, een arbovirose die veel aandacht krijgt
omdat het belangrijke afwijkingen kan veroorzaken zoals microcefalie bij het ongeboren
kind wanneer de moeder tijdens haar zwangerschap geïnfecteerd wordt. De kennis over
deze ziekte is nog in volle evolutie, dus volg zeker ook online bronwebsites.
Ook seksuele gezondheid met in het bijzonder preventie van seksueel overdraagbare
aandoeningen verdient extra aandacht bij iedere reiziger die reist zonder vaste partner.
Voor het eerst hebben we ook een hoofdstuk over genitale verminking bij jonge meisjes
geschreven, een slecht gekend en onderschat probleem bij meisjes en vrouwen
afkomstig uit bepaalde gebieden. In die landen wordt zo’n ingreep ervaren als “traditie”,
maar omwille van de verregaande lichamelijke, psychische en seksuele/ obstetrische
gevolgen wordt dit volgens de Belgische wetgeving en in vele andere landen beschouwd
als een vorm van kindermishandeling en is de ingreep strafbaar. Met dit extra hoofdstuk
willen we een alertheid creëren voor meisjes die mogelijk risico lopen om te worden
besneden tijdens de reis en de referenties van professionele organisaties meegeven die
kunnen bijstaan om dit te voorkomen.
Preventie van ongevallen, zonnebrand en de preventie van muggenbeten (malaria,
dengue, chikungunya,...), hoogteziekte indien van toepassing en in sommige regio’s
schistosomiase moeten aan bod komen.
Tenslotte behoort de correcte opvang van medische problemen na de thuiskomst ook tot
de vaardigheden binnen de reisgeneeskunde.
Het geven van reisadvies is echter geen eenvoudige taak. In toenemende mate worden
reizen
ondernomen
door
personen
met
zeer
diverse
onderliggende
immuuncompromitterende aandoeningen, zwangere vrouwen, kleine kinderen en
hoogbejaarde personen. Het aandeel 'last-minute' toeristen, hogergenoemde VFR’s of
werknemers die soms vrij plots of totaal onverwacht naar het buitenland worden
uitgezonden voor professionele doeleinden neemt nog steeds toe, en dit zowel voor korte
als langere periodes.
Reisadvies kan evolueren in de loop der jaren, en de gezondheidsrisico’s en dus het
bijpassend advies kunnen uiteenlopen bij verschillende soorten reizen. De diverse
informatiebronnen in verband met reisadvies zijn niet altijd gemakkelijk toegankelijk en

eensluidend. Het samenstellen van een aangepast en genuanceerd advies vergt daarom
veel tijd.
Bovendien moeten we er ten stelligste over waken dat er geen overmedicalisering van
reizigers ontstaat. Het mag zeker niet de bedoeling zijn alles wat medisch maar enigszins
mogelijk is aan de reiziger op te dringen.
Vele artsen zijn onvoldoende geïnformeerd om zijn reislustige patiënten op een juiste
manier voor te lichten in verband met gezondheidsrisico’s, preventie en eventuele
zelfbehandeling op reis, meer bepaald voor reizen en verblijven in landen met een
minder hoge hygiënische standaard. Eén van de taken van het Instituut voor Tropische
Geneeskunde is het vertalen van de actuele en steeds evoluerende wetenschappelijke
kennis over de verschillende aspecten van de reisgeneeskunde in bruikbare adviezen in
een praktische taal. Daarom is deze uitgave 'Gezondheidsadviezen voor reizigers' in de
eerste plaats bedoeld voor de huisartsen, opdat zij op het niveau van de
eerstelijnsgezondheidszorg correcte en bruikbare informatie zouden kunnen verstrekken
aan de reizigers onder hun patiënten.
Hierbij is het belangrijk om de verschillende hoofdstukken (op voorhand) door te nemen
zodat op het ogenblik dat een patiënt om reisadvies vraagt men zich reeds de
basisprincipes heeft eigengemaakt en men aan de hand van de landenlijst specifiek kan
adviseren.
De huidige wetenschappelijke kennis heeft nog steeds geen antwoord op alle vragen. Er
blijven nog vele lacunes en controversen in onze kennis bestaan. In deze uitgave laten
wij ons daarom voor sommige adviezen mee leiden door het streven naar consensus en
een minimum aan uniformiteit, in plaats van het risico te lopen af te dwalen in discussies
over standpunten waarvoor momenteel nog voldoende wetenschappelijke gronden
ontbreken. Tezelfdertijd is het belangrijk om af te rekenen met een aantal misverstanden
of foutieve denkbeelden die de reisadviezen nog altijd ten onrechte bezwaren. Dit zijn
enkele belangrijke redenen waarom wij zo dicht mogelijk de adviezen van de WHO
opvolgen.
Deze uitgave bevat de gestandaardiseerde adviezen toepasbaar in de courante praktijk,
zoals in de huisartsgeneeskunde. De werkelijkheid kan echter in een aantal gevallen een
stuk ingewikkelder zijn dan in dergelijke richtlijnen kan verwoord worden. In elke
provincie is er momenteel dan ook minstens één gespecialiseerd reisadviescentrum, waar
gepersonaliseerd reisadvies kan worden verkregen op maat van de individuele reiziger.
Dat kan enigszins afwijken van wat in dit werk als standaard naar voren wordt gebracht.
In de toeristische brochures staat helaas soms nog verkeerde gezondheidsinformatie
(onvolledig, onjuist, er wordt weinig of niets aangeraden, soms echter te veel). Dit is in
het nadeel van de reiziger, vooral bij de snelle 'last minute' boekingen naar de Afrikaanse
stranden. De enige echte zinvolle boodschap die standaard door de verkoper van de reis
dient gegeven te worden is "bespreek de concrete gezondheidsmaatregelen met je arts
en raadpleeg vooraf de nationale richtlijnen op www.itg.be".
Voor
het
grote
publiek
bestaat
enerzijds
de
'Omtrent
Gezondheidspas'
(http://www.gezondheidpas.be), die jaarlijks hernieuwd wordt met inbreng van het
ITG,
anderzijds
de
ITG-brochure
'Gezond
op
reis'
(http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/ngezond.pdf).
De
'Omtrent
Gezondheidspas' is een brochure vol tips in een begrijpelijke taal, en een vereenvoudigde
landenlijst. Dit document kan dienen als gespreksbasis tussen de arts en zijn reislustige
patiënt, die onvermijdelijk moet gewezen worden op het feit dat het behoud van zijn
gezondheid op reis in de allereerste plaats zijn eigen verantwoordelijkheid is, en zeker
niet waterdicht gegarandeerd wordt door de pillen en de spuiten (responsabilisering van
de patiënt).

Zoals bij de vorige uitgave stellen wij ons open voor (geschreven) aanvullende en
corrigerende opmerkingen. Op die manier zal een volgende uitgave nog beter kunnen
beantwoorden aan de realiteit van het reizen en de praktijk van het reisadvies.
Wij danken hierbij, naast de vele personen die door hun waardevol advies, rechtstreeks
of onrechtstreeks, hebben bijgedragen tot deze 14de uitgave, in het bijzonder de leden
van de Wetenschappelijke Studiegroep Reisgeneeskunde België (Prof. Dr. W.
Peetermans - U.Z. Leuven, Prof. Dr. Y. Van Laethem - U.M.C. St-Pieter-ULB, Prof. Dr. F.
Jacobs - U.Z. Erasmus - ULB, Prof. Dr. S. Callens - UGent, Prof. Dr. B. Vandercam - CHU
St. Luc, U.C.L., Prof. Dr. P. Lacor - U.Z. Brussel, Dr. Ph. Leonard - CHU-ULg, en Dr. S.
Quoilin van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, evenals Dr.
Gerard
Sonder,
verantwoordelijke
van
het
L.C.R.
Nederland
(Landelijk
Coördinatiecentrum Reizigersadvisering) voor de gewaardeerde informatie-uitwisseling.
Deze gids werd zonder onderbreking ter beschikking gesteld van het artsenkorps vanaf
1991 dankzij de financiële steun van de firma GlaxoSmithKline (voorheen SmithKline
Beecham Pharma), waarvoor we zeer erkentelijk zijn. Wij schatten dat er vroeger tussen
de 100.000 en 150.000 gedrukte exemplaren van werden verspreid, alle uitgaven samen
genomen. De 10de , 11de, 12de, 13de uitgave waren uitsluitend een digitale versie. Wij zijn
dan ook verheugd u deze 14de(*) herwerkte uitgave te kunnen aanbieden. Ons inziens
dekt deze tweejaarlijkse uitgave ruimschoots de behoeften van het medisch korps inzake
reisgeneeskunde. Omdat er op twee jaar tijd heel wat zaken veranderen, is een
eventuele aanvulling voor elk hoofdstuk te vinden op de website van het ITG (rubriek
'Informatie voor de deskundige' – jaarlijkse nationale consensusvergadering).
Wij hopen het medisch korps met deze volledig herwerkte 14de uitgave(*) van een
waardevolle en onmisbare bron van informatie te hebben voorzien teneinde haar rol als
onmisbare schakel met betrekking tot de reisplannen van de patiënt op professionele
wijze te kunnen vervullen.
Dr. Ula Maniewski en Dr. Patrick Soentjens, redacteurs
Onder de vleugels van prof. Fons Van Gompel
Dienst Reisadvies - Instituut voor Tropische Geneeskunde
Voorzitter en lid van de Wetenschappelijke Studiegroep Reizigersgeneeskunde België
MAART 2016
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Al deze vroegere uitgaven zijn verouderd en dus onbruikbaar!

I
EPIDEMIOLOGIE
1. Overzicht van de voornaamste risico’s op reis

Om gezondheidsadviezen te kunnen afstemmen op de individuele reiziger, moet men
weten wat de meest voorkomende en gevaarlijkste gezondheidsproblemen zijn
waarmee de reiziger geconfronteerd kan worden en door welke factoren deze worden
beïnvloed. Dankzij grootschalig onderzoek in reisklinieken (via het GeoSentinelnetwerk)
weten we nu beter met welke gezondheidsproblemen de reiziger terugkeert na een
verblijf in de tropen. Deze studies werden uitgevoerd bij reizigers die consulteerden in
een reiskliniek, dus de bevindingen kunnen niet per sé worden veralgemeend naar alle
reizigers toe, maar ze geven desondanks een goed beeld. Uit deze gegevens blijkt ook
duidelijk dat de meest frequente gezondheidsproblemen sterk variëren volgens de
bezochte regio. De belangrijkste redenen van consultatie na terugkeer zijn (in volgorde
van frequentie) diarree (acuut en chronisch) vooral na een verblijf in Azië, koorts
(vooral na een verblijf in Afrika) en huidproblemen (vooral na een verblijf in LatijnsAmerika). Deze drie syndromen vertegenwoordigen 80 tot 90% van de klachten
waarmee de reiziger consulteert na terugkeer.
Een andere belangrijke bron van informatie is de zogenaamde “Steffens tree”. Deze geeft
sinds meer dan 25 jaar een schatting van de voornaamste gezondheidsrisico’s op reis,
gebaseerd op een review van de literatuur. In de hiernavolgende tabel staan de
schattingen vermeld zoals ze door R. Steffen werden verzameld. De cijfers zijn slechts
ruwe gemiddelde schattingen, gebaseerd op erg onvolledige gegevens, die niet per se
rekening houden met asymptomatische of milde ziektegevallen. Ze geven echter een
rangorde aan van de frequentie van bepaalde medische problemen waarmee reizigers
geconfronteerd kunnen worden. Een aantal van deze problemen hangt af van bepaalde
activiteiten (bv. tick-borne encefalitis) of risicogedrag (bv. hepatitis B, seksueel
overdraagbare infecties).

Schatting van gezondheidsproblemen na één maand reizen in de (sub)tropen,
grotendeels gebaseerd op 'International travel and health. Vaccination requirements and
health advice. WHO/OMS 2002', aangevuld met recente literatuurgegevens (o.a. JTM
2015).
(aantal per
100.000)

(percentage)

55.000

hebben één of ander medisch probleem gehad

55

25.000

voelden zich ziek

25

25.000

zonnebrand

25

8.000

bezochten een dokter op reis of kort nadien thuis

8

6.000

dienden gedurende minstens enkele dagen in bed te blijven

6

1.100

waren tijdelijk arbeidsongeschikt tijdens de reis of na terugkeer

1,1

500

ongevallen (verkeer, zwemmen)

0,5

300

hospitalisaties

0,3

I-1

60

evacuatie per vliegtuig

0,06

1

overlijden (hoger risico bij bejaarden)

0,001

SPECIFIEKE REISGERELATEERDE PROBLEMEN
20.000-60.000

REIZIGERSDIARREE:

20-60

7.000

enterotoxigene E. coli

7

6.000

reizigersdiarree gepaard met dysenterie-symptomen

6

5.000-20.000

acute LUCHTWEGENINFECTIES

5-20

1.000

INFLUENZA of andere acute luchtwegeninfecties met koorts

1

3.400

MALARIA (zonder chemoprofylaxe) in West-Afrika

3,4

200

MALARIA (zonder chemoprofylaxe) in Oost-Afrika

0,2

Het risico kan plaatselijk veel hoger zijn (tot 10% per dag).
Het risico in Azië, Oceanië en Zuid-Amerika varieert enorm en is
gemiddeld 100-maal geringer dan in Afrika, omdat malaria hier
veel meer haardsgewijs en seizoensgebonden voorkomt (in
Papoea-Nieuw-Guinea en op de Solomon-eilanden is het risico even
groot als in Afrika).
1.000

DENGUE (in Zuidoost-Azië & Latijns-Amerika, lager risico in de
andere endemische gebieden; meestal ongecompliceerd)

1

1000-3000

dierenbeet met risico voor RABIES

1-3

100

GELE KOORTS (indien ongevaccineerd in endemische gebieden in
Afrika; in Zuid-Amerika is het risico gemiddeld 10-maal kleiner;
dit cijfer kan wel veel hoger zijn tijdens epidemieën; 80-85%
verloopt asymptomatisch)

0,1

60

TBC: omslag van de tuberculinetest (bij avontuurlijke reizigers in
nauw contact met de lokale bevolking; voor gezondheidswerkers
ligt het risico minstens 2- tot 3-maal hoger)

<0,01

10-20

HEPATITIS A (symptomatische gevallen)

0,01-0,02

17-33

BUIKTYFUS in Indisch subcontinent

0,03

0,5-2

Elders

0,002

60

GONORREE

0,06

40

SYFILIS

0,04

2

HIV

0,002

Dit cijfer hangt af van risicogedrag. Het risico voor de reiziger
zonder (seksueel) risicogedrag is in principe zeer gering, maar een
substantieel deel van de hiv-besmettingen wordt opgelopen in het
buitenland.
10

(Europese) Tick-borne encefalitis (in endemisch gebied)

0,01

1-10

HEPATITIS B (symptomatische en asymptomatische gevallen)

<0,01

Dit cijfer geldt voor personen die om professionele redenen
langdurig in het buitenland verblijven, en houdt rekening met
risicogedrag of risicoberoep. Het risico voor de reiziger zonder
(seksueel) risicogedrag is in principe zeer gering (in de orde van
1/10.000 per maand of minder), daarentegen bij seksueel
risicogedrag, kan het risico sterk oplopen (tot 1/1.000 per maand
of meer).
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2

CHOLERA (in Afrika, Azië en Latijns-Amerika)

<0,002

0,25

infectie met LEGIONELLA (kosmopoliet)

0,00025

<< 0,1

POLIOMYELITIS (in endemische gebieden, meestal
asymptomatisch; in 0,1-5% van de gevallen treedt er verlamming
op)

<< 0,1

Het risico voor MENINGOKOKKENMENINGITIS en JAPANSE
ENCEFALITIS bij reizigers is niet gekend, ze komen uiterst zelden
voor, naar schatting veel minder dan 1/1.000.000 reizigers
(Het cumulatieve risico voor Japanse encefalitis kan bij langdurige
reizen en bij expatriëring in endemisch gebied wel veel hoger zijn,
vergelijkbaar met het risico van de lokale bevolking).

<< 0,1

RABIES

Gezondheidsrisico’s op reis kunnen sterk variëren, en hangen onder meer af van:
 Het land van bestemming, de landstreek of regio’s die men bereist (kust –
bergen – enkel steden…)
 De aard van de reis en de verblijfsomstandigheden:
- Toeristische reis, zakenreis, bezoek aan familie of vrienden in het buitenland;
- Rondreis of verblijf ter plaatse (bijv. stage);
- Goed georganiseerde toeristische reis langs gekende routes, tegenover meer
avontuurlijke tot risicovolle reis langs onbetreden paden met gebruik van het
openbaar of lokaal vervoer en met overnachting bij de lokale bevolking,
expedities, veldonderzoek enz.;
- Veel of weinig contact met de lokale bevolking (inleefreis, stage in een school
of in een ziekenhuis…);
- Personen met migratieachtergrond die al een tijd in West-Europa wonen en die
al dan niet met hun kinderen (soms reeds kort na de geboorte) en soms
onverwacht (bijv. begrafenis van familielid) naar hun land van herkomst op
familiebezoek gaan. Zij komen daar meestal in relatief primitieve
leefomstandigheden terecht, en laten dikwijls na om op voorhand
gezondheidsadvies in te winnen.
 De duur van de reis
 De ervaring:
- Eerdere reiservaring, vooral in de tropen;
- Ervaring met bepaalde ziekten zoals malaria, dysenterie, enz. Dergelijke
ervaring verbetert vaak de zelfredzaamheid, maar kan soms omgekeerd de
kans op paniekreacties verhogen. In het geval van malaria onderschatten
ervaren reizigers soms het risico of valt men terug op een foutieve,
achterhaalde (zelf)behandeling.
 De leeftijd van de patiënt (zuigelingen, kinderen, bejaarden)
 Andere factoren zoals onderliggende ziekten, geneesmiddeleninname,
zwangerschap of zwangerschapswens, borstvoeding.

I-3

2. Welke prioriteiten in het reisadvies kunnen uit deze gegevens afgeleid
worden?

EXPRESS-INFORMATIE
 Eén reiziger op de twee zal een of ander medisch probleem ondervinden.
 Eén reiziger op de drie zal een probleem van diarree ondervinden.
 Malariapreventie is potentieel van groot belang, niettegenstaande het ogenschijnlijk
lage risico.
 Cholera en buiktyfus vormen een relatief mineur probleem.
 Ongevallen en hospitalisatie kunnen de reiziger in zware moeilijkheden brengen.
 Preventie van seksueel overdraagbare infecties moet aan bod komen bij iedere
reiziger die reist zonder partner.
Eén reiziger op de twee zal EEN OF ANDER MEDISCH PROBLEEM ondervinden
wanneer hij enkele weken onderweg is in een tropisch land. De meeste problemen zijn
weinig ernstig (banale klachten zoals constipatie, onvoorzien gebruik van één of ander
geneesmiddel, of een dringende consultatie). Een goed doordachte reisapotheek kan heel
wat van de kleinere problemen oplossen (zie Hoofdstuk XIV). Geef ook voldoende uitleg
over mogelijke niet-infectieuze gezondheidsrisico’s op reis (zie Hoofdstuk VIII).
MALARIA blijft een potentieel dodelijke ziekte! Malariapreventie moet uitgebreid aan
bod komen bij iedere reis naar een regio waar malaria voorkomt. Of al dan niet
malariapillen aangewezen zijn, hangt af van de bestemming en in sommige regio’s ook
van de verblijfsmodaliteiten. Onbehandelde of te laat behandelde malaria heeft immers
een niet geringe mortaliteit! Een substantieel aantal reizigers is onwetend over of
onderschat het risico, en/of heeft verkeerde opvattingen over de te nemen maatregelen!
Minstens één reiziger op de drie riskeert een probleem van DIARREE, een cijfer dat
sterk zal variëren in functie van het type reis dat men maakt. Meestal gaat het om
ongevaarlijke zelflimiterende reizigersdiarree. Aangepaste raadgevingen in verband met
diarreepreventie nemen een belangrijke plaats in de reisconsultatie. Aangezien diarree in
de (sub)tropen (in tegenstelling tot in Europa) meestal door een bacterie wordt
veroorzaakt, kan in geval van ernstige ziekte met buikloop een zelfbehandeling met
antibiotica worden overwogen, mits duidelijke instructies (zie Hoofdstuk IV).
Van alle infectieziekten op reis die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, is
INFLUENZA de meest voorkomende.
De incidentie van symptomatische HEPATITIS A vermindert, maar blijft gemiddeld
hoger dan het risico op buiktyfus in de meeste regio’s en veel hoger dan het risico op
cholera. De incidentie van BUIKTYFUS neemt wereldwijd af dankzij verbeterde hygiëne,
behalve op het Indische subcontinent.
Verder dient men tijdens het reisadvies ook de problematiek van de SEKSUEEL
OVERDRAAGBARE INFECTIES en risico voor besmetting met HIV te bespreken.
Internationale studies leren dat ongeveer 5% (maar soms tot 50%) van de internationale
reizigers 'occasioneel' seksueel contact heeft; gemiddeld gebruikt hierbij slechts een op
de acht correct een condoom; het gebruik van condooms faalt tot in 20% van de
gevallen.
Uit een recent onderzoek (uitgevoerd door het ITG samen met GGD Hart voor Brabant,
NL) bij reizigers die voor reisadvies kwamen, blijkt dat meer dan een op de tien van
degenen die zonder partner reisden een nieuw seksueel contact had. Dit seksueel contact
was meestal onverwacht en condoomgebruik hierbij hing vooral af van het feit of
condooms meegenomen waren. Bespreek daarom met elke reiziger die zonder partner
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zal reizen de noodzaak om condooms mee te nemen, ook als deze geen seks verwacht,
en bespreek HEPATITIS B-vaccinatie.
Het belang van een goede reisverzekering wordt onderstreept door het aanzienlijk aantal
ONGEVALLEN en HOSPITALISATIES tijdens een verblijf in de tropen.
Verkeersongevallen en verdrinking zijn de gevaarlijkste bedreigingen voor een
tropenreiziger: zij zijn verantwoordelijk voor 50% van alle STERFGEVALLEN onderweg
(zie Hoofdstuk VIII), naast overvallen. Info over de veiligheid in het land van
bestemming kan gevonden worden op de website van het Belgisch Ministerie van
Buitenlandse zaken: http://diplomatie.belgium.be. De Federale Overheidsdienst voor
buitenlandse zaken vraagt aan Belgische reizigers hun reis te registreren op
http://diplomatie.belgium.be/. Cardiovasculaire aandoeningen zijn verantwoordelijk
voor 40% van de sterfte. Infecties zijn maar in 1-4% verantwoordelijk voor de
sterfgevallen (malaria staat hier wel op de eerste plaats).
Risicoreductie door
 Vaccinaties
 Geneesmiddelen
 Veilig gedrag in de brede zin:
Risicoreductie door GEDRAGSMAATREGELEN zijn minstens even belangrijk:
 Preventie malaria door antimuggenmaatregelen (& therapietrouw)
 Preventie reizigersdiarree door hygiënische maatregelen
 Preventie seksueel overdraagbare infecties
 Verzorging huidwondjes; zonnebrand
 Veilig rijgedrag – veiligheidsmaatregelen bij gevaarlijke sporten
 Alcoholgebruik – drugs
 Voldoende slaap
 Geen zelfoverschatting bij de planning van sportieve/avontuurlijke
exploten (beklimming en hoogteziekte, woestijntochten en deshydratatie,
trekkings en terreinkennis...)
Risicoreductie door RESPONSABILISERING REIZIGER
Deze uitgave behandelt enkel het reisadvies voor kortdurende reizen (tot enkele
maanden). Voor personen die voor langere tijd op reis gaan, wereldreizigers, of
expatriates die gaan wonen en werken in de (sub)tropen is een meer uitgewerkt advies
nodig, aangepast aan de te verwachten leefsituatie. Dergelijke patiënten worden best
doorverwezen naar een gespecialiseerde reiskliniek.
3.

Bibliografie

Op dit ogenblik is de literatuur zo uitgebreid dat een opsomming weinig zin heeft.
Voor enkele nuttige naslagwerken wordt verwezen naar Hoofdstuk XIII.
De auteur is bereid om over elk 'statement' bronnen in de literatuur aan te geven.

I-5

II
CONSULTATIE- & VACCINATIEKALENDER

Inleiding

Dit hoofdstuk vormt, samen met de landenlijst (zie Hoofdstuk XV), het uitgangspunt
voor een consultatie in het kader van de reisgeneeskunde.
1) De zeven essentiële punten van de consultatie worden schematisch weergegeven in
een checklist (zie rubriek 1). Deze punten moeten systematisch overlopen worden. Voor
ieder onderdeel wordt voor meer informatie naar het desbetreffende hoofdstuk verwezen.
2) De vragenlijst (zie rubriek 2) dient als leidraad om u toe te laten een balans op te
maken van de gezondheidsrisico’s en de individuele factoren die hierop een invloed
kunnen hebben. Dit moet leiden tot gepaste maatregelen en/of een aangepast advies
voor elke reiziger afzonderlijk.
3) De vaccinatiekalender (zie rubriek 3) biedt u een overzicht van de vaccinatieschema’s
voor de verschillende vaccins, om u te helpen bij de planning van de consultaties. In de
praktijk is het zo dat de meest courante vaccins, die gebruikt worden in de
reisgeneeskunde, samen kunnen toegediend worden. Dit zal toelaten het aantal
vaccinatiesessies te beperken.
Bovendien zullen de vaccinaties in de meeste gevallen beperkt blijven tot een updating
van de basisvaccinaties (tetanus, difterie, kinkhoest, polio, mazelen en hepatitis B) en
het inschatten van het nut van vaccinatie tegen hepatitis A, buiktyfus en hepatitis B,
i.f.v. de bestemming, de reisomstandigheden en eventueel risicogedrag. Slechts in een
beperkt aantal gevallen zijn andere vaccinaties nodig.
4) De consultatiekalender (zie rubriek 4) biedt u verschillende alternatieven voor de
planning van de consultaties, in functie van de beschikbare tijd.
Via de website van het ITG (http://www.itg.be) kan een 12 pagina lange brochure
(Nederlands 'GEZOND OP REIS', Frans 'VOTRE SANTE DURANT LE VOYAGE', Engels 'HOW
TO TRAVEL AND STAY HEALTHY') worden gedownload (pdf-file) die de voornaamste
gezondheidsrisico’s ter sprake brengt en gebruiksklaar is om de complete pretravel
consultatie te kunnen houden.
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1.

Checklist

Deze checklist herneemt de zeven essentiële punten van de consultatie. Deze punten
moeten systematisch overlopen worden, en moeten leiden tot aangepaste maatregelen
en/of advies.
Planning
vaccinaties
GELE KOORTS
(hfdst. V)

Geneesmiddelen
& Informatie
MALARIA
(hfdst. III)

I.

Zoek in de landenlijst (hfdst. XV) of
vaccinatie voor gele koorts noodzakelijk
of verplicht is en welke chemoprofylaxe
voor malaria van toepassing is.

II.

Updating basisvaccinaties?
(Kinderen en adolescenten)

TETANUS
POLIO
DIFTERIE
KINKHOEST
MAZELEN-BOFRUBELLA
HEPATITIS B
ROTAVIRUS
HPV
(hfdst. VI, VII, XI)

III.

Schat het risico in voor voedsel- en
drinkwaterbesmetting (verhoogd door
verblijf in weinig hygiënische
omstandigheden of op het platteland,
bij trekkers en avontuurlijk reizen,
enz.).

HEPATITIS A
BUIKTYFUS
(hfdst. VII)

DIARREE
(hfdst. IV)

IV.

Geef steeds informatie over seksueel
overdraagbare aandoeningen en HIV!

HEPATITIS B
(hfdst. VII)

SOA & AIDS
(hfdst. VIII)

V.

Zijn er specifieke vaccinaties nodig?

HEPATITIS B
MENINGITIS ACWY
RABIES
JAPANSE
ENCEFALITIS
EUROPESE
TEKENBEETENCEFALITIS
TUBERCULOSE
(hfdst. VII en IX)

VI.

Overige basisvaccinaties?
(Volwassenen)

MAZELEN-BOFRUBELLA
INFLUENZA
PNEUMOKOKKEN
(hfdst. VI)

VII.

Overloop ook de OVERIGE GEZONDHEIDSRISICO’S op reis
 infectieziekten zoals dengue, chikungunya, zika en schistosomiase (zie hfdst.
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2.

IX)
niet-infectieuze gezondheidrisico’s (zie verder onder “consultatie 2”, punt 4) en
zie hfdst. VIII)
REISAPOTHEEK (hfdst.XIV)

Vragenlijst

1.
Welke landen worden er bezocht?
 USA, Canada, West-Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Singapore, Japan:
er zijn geen vaccinaties nodig; eventueel specifieke maatregelen voor risicogroepen.
 Zuidelijke helft van het Middellandse Zeegebied, Oost-Europa, ex-USSR:
basisvaccinaties; eventueel risico voor reizigersdiarree, hepatitis A en B en buiktyfus
evalueren; eventueel specifieke maatregelen voor risicogroepen.
 Voor de andere bestemmingen dient de checklist volledig overlopen te worden.
2. Wat voor type reis onderneemt u?
 Zakenreis of familiebezoek met hoog comfort en goede hygiëne: verplichte
vaccinaties, malariapreventie, basisvaccinaties en hepatitis A-vaccinatie, eventueel
specifieke maatregelen voor risicogroepen (bijv. hepatitis B).
 Toeristische reis, goed georganiseerd, met goed comfort, beperkt tot de klassieke
reisroutes: verplichte vaccinaties, malariapreventie, basisvaccinaties en hepatitis Avaccinatie; soms buiktyfus, eventueel specifieke maatregelen voor risicogroepen
(bijv. hepatitis B).
 Avontuurlijke reis, met overnachtingen in primitieve omstandigheden, trekkers,
langdurige reizen en reizen door verschillende landen of migranten die naar hun land
van herkomst reizen: verplichte vaccinaties, malaria (preventie & noodbehandeling),
basisvaccinaties, in elk geval hepatitis A, buiktyfus, en bijna altijd hepatitis B;
specifieke maatregelen bij risicogroepen.
 Langdurig verblijf: bijvoorbeeld arbeidscontracten van een à twee jaar, wereldreizen,
...
3. Hoe lang duurt de reis en hoe dikwijls gaat u op reis? Zal u vaker gaan reizen
in de toekomst?
 Minder dan drie weken: zelden zijn bijkomende maatregelen nodig.
o hepatitis A-vaccin wordt altijd aangeraden voor endemische landen, zelfs bij
korte reizen in goede hygiënische omstandigheden;
o buiktyfus-vaccin wordt voornamelijk aangeraden bij reizen naar het Indische
subcontinent en bij langdurige reizen in zeer slechte hygiënische
omstandigheden.
o meningokokkenmeningitis-vaccin wordt niet aangeraden bij reizen korter dan
vier weken in goede hygiënische omstandigheden in endemische landen; maar
wel bij nauw contact met de lokale bevolking tijdens het epidemisch seizoen,
in dit geval onafhankelijk van de duur.


Meer dan drie weken:
o
ook vaccinatie tegen hepatitis B overwegen;
o
buiktyfusvaccin wordt aangeraden voor reizen naar het Indisch subcontinent
en bij reizen in zeer slechte hygiënische omstandigheden
o
uitvoerig uitleg over malariapreventie en (zo nodig) gebruik van een
noodbehandeling;
o
specifieke vaccinaties, zoals meningokokkenmeningitis, Japanse encefalitis
(vanaf vier weken), rabiës;
o
verwijs zonodig naar een gespecialiseerde dienst.
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Voor personen die meermaals per jaar korte reizen naar het buitenland ondernemen, telt
men het totaal aantal weken op.
Het is goed om de reiziger er op te wijzen dat voor een aantal vaccinaties een
levenslange bescherming wordt bekomen, zodat na de initiële investering, geen
verdere kosten meer gemaakt moeten voor latere reizen :
 Polio eenmalige rappel als volwassene (≥ 16 jaar) na een volledig
basisvaccinatieschema in het verleden (maar in enkele landen waar het virus nog
voorkomt en geëxporteerd wordt, moet men een bewijs van vaccinatie kunnen
voorleggen van niet langer dan 1 jaar geleden; consulteer hiervoor de website:
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/Default.aspx?WPID=691&MIID=637&II
D=365&L=N)
 Hepatitis A (na een volledige basisserie indien er geen immuunonderdrukkende
aandoening is of immuunonderdrukkende medicatie genomen moet worden)
 Hepatitis B (indien eenmalig een antistoftiters van 10 IU/ml wordt gemeten na een
volledige basisserie indien er geen immuunonderdrukkende aandoening is of
immuunonderdrukkende medicatie genomen moet worden)
 Mazelen-bof-rubella (na een volledige basisserie van 2 vaccins)
 Gele koorts (cave legale/administratieve problemen – zie hoofdstuk V)
 Rabiës (geen sluitende bescherming, maar wel levenslange “boostability” na een
volledige basisserie van 3 dosissen – bij een beet blijft altijd een beperkt
vaccinatieschema nodig)
4. Wanneer vertrekt u?
Afhankelijk van de tijd die er nog rest vóór het vertrek, kan men verschillende
vaccinatieschema’s hanteren (zie consultatiekalender).
5.




Welke is uw vroegere reiservaring?
Is het uw eerste reis naar een ver land?
Bent u van plan in de toekomst meer zulke reizen te ondernemen?
Vroegere ervaring met bepaalde ziekten kan leiden tot een grotere autonomie, maar
kan ook leiden tot paradoxale reacties (overdreven angst, paniekreacties) of tot
verkeerde of voorbijgestreefde behandelingen (zoals voor malaria, diarree).

6. Huidige gezondheidstoestand en andere medische gegevens?
 Vrouwelijke reizigers: zwangerschap? borstvoeding? zwangerschapswens in de
nabije toekomst? contraceptie (anticonceptiepil)? rubellastatus?
 Leeftijd: kinderen & zuigelingen; (hoog)bejaarden?
 Neemt u geneesmiddelen, en zo ja, welke?; o.a.
o corticoïden of andere immunosuppressiva (na transplantatie of
kankerbehandeling, maar ook bij psoriasis, eczeem, reuma, inflammatoire
darmziekten, enz.; o.a. azathioprine, ciclosporine, methotrexaat, ...)?;
o maagzuuronderdrukkende geneesmiddelen (verhogen de kans op gastrointestinale infecties)?;
o anticoagulantia?;
o anxiolytica of antidepressiva? anti-epileptica?;
o anti-aritmica (cave soms geneesmiddeleninteracties met Lariam® en
Riamet®)?
 Allergie (= veralgemeende netelroos, opzwellen van de mond of keel,
ademhalingsproblemen) voor bepaalde geneesmiddelen, vaccins, eieren?
 Hebt u één of andere chronische of ernstige ziekte? o.a.
o Suikerziekte? Bent u recent ernstig ziek geweest of bent u nog in
behandeling?
o Epilepsie, depressie, angstaanvallen of andere ernstige psychische
problemen in de voorgeschiedenis (Lariam®)?
o Splenectomie? Hiv-seropositief? Thymusprobleem?
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Risicofactoren voor de ontwikkeling van diepe veneuze thrombose bij lange
vliegtuig-, bus- of treinreis in zittende houding? (zie opsomming in Hoofdstuk XII)?
Neemt u (frequent) genotsmiddelen zoals alcohol? drugs?
Is de bloedgroep gekend?

7.




Huidige vaccinatiestatus?
Hebt u een vaccinatiekaart of een internationaal vaccinatieboekje ('gele boekje')?
Niet in België geboren of opgegroeid?
Welke vaccinaties hebt u gehad? Is men als kind volgens het normale schema
gevaccineerd of groeide men op in een gezin waar men tegen vaccinaties was? Welke
de laatste tien jaar? Hoe staat het met de vaccinatie tegen gele koorts; tetanus,
difterie, polio, kinkhoest; hepatitis A & B; mazelen, bof, rubella; buiktyfus;
meningokokkenmeningitis; rabiës; Japanse encefalitis; enz.?
 Ooit geelzucht gehad? Werden antistoffen tegen hepatitis A aangetoond?
 Ooit mazelen gehad (indien geboren vanaf 1-1-1970 én niet gevaccineerd)?
 Ooit een syncope, een allergische of andere reactie vertoond na een vaccinatie?
8. Speciale activiteiten?
Gevaarlijke sporten (motorrijden, duiken, alpinisme, valschermspringen, ...), trekking,
fietstocht, ...
9. Seksueel risicogedrag?
10. Gaat het om een groepsreis? Een reis in gezinsverband?
Een gelegenheid om te kijken of er overeenstemming is tussen de adviezen aan de
verschillende groeps- of familieleden, of om uitleg te geven waarom er bijv. voor een
verschillend antimalariamiddel wordt gekozen. In de reisgeneeskunde zijn er immers
geregeld nog keuzemogelijkheden.
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LIJST
VAN
CONDITIES
DIE
O.A.
KUNNEN
INTERFEREREN
MET
MALARIAPROFYLAXE, GELE KOORTSVACCINATIE, REIZIGERSDIARREE OF
ANDER PRETRAVEL ADVIES (FITNESS TO FLY – VERBLIJF OP GROTE HOOGTE …)
ALLERGIE TEGEN
- Eieren
- Vaccins
- Medicatie: Antibiotica (penicilline – sulfonamiden – fluorochinolones –
tetracyclines /doxycycline - azithromycine …)
NSAID (niet-steroïdale anti-inflammatoire medicatie)
Andere medicatie
- Andere:
Hooikoorts – astma – netelroos - Quincke oedeem (bijensteek,
voedselbestanddelen, e.d.) – jodium – pleisters – latex – …
MEDISCHE CONDITIES EN EV. MEDICATIE VOOR DEZE CONDITIES
- Epilepsie
- Depressie
- Angstaanvallen – andere psychische problemen
- Hartritmestoornissen
- Veralgemeende psoriasis
- Zwaar eczeem
- Reumatische aandoeningen
- Ziekte van Crohn/colitis ulcerosa
- Orgaantransplantatie, beenmergtransplantatie
- Hiv/aids
- Maligne aandoening en/of behandeling
- Thymoma: thymectomie
- Splenectomie
- Stollingsstoornissen – risico voor of antecedenten van diepe veneuze
thrombose
- Algemene aandoeningen: arteriële hypertensie – longaandoeningen –
hartaandoeningen – nierziekten – leverinsufficiëntie – diabetes – sinusitis – otitis –
…
- Maagchirurgie
- Recente chirurgie
- Zwangerschap
- Zwangerschapswens
- Lactatie
GENEESMIDDELENINNAME
Corticoïden
Bètablokkers / anti-aritmica
Immunosuppressieve medicatie (zie Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische
Informatie www.bcfi.be):
Immuunsuppressiva bij transplantatie:
Antilymfocytaire immunoglobulinen:
ATG Fresenius®, Thymoglobuline®
Azathioprine:
Azathioprine Sandoz®, Imuran®
Basiliximab:
Simulect®
Ciclosporine:
Neoral-Sandimmun®, Sandimmun®
Mycofenolaat:
Cellcept®, Myfortic®
Tacrolimus, sirolimus, everolimus:
Advagraf®, Afinitor®,Certican®,Prograft®,
Rapamune®, Torisel®
Middelen bij chronische immuungemedieerde aandoeningen:
Abatacept:
Orencia®
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Alemtuzumab:
Anakinra:
Apremilast:
Belimumab:
Canakinumab:
Dimethylfumalaat:
Gliarameeracetaat:
Eculizumab:
Fingolimod:
Inosine-pranobex:
Natalizumab:
Secukinumab:
Siltuximab:
Teriflunomide:
TNF-remmers:
Tocilizumab:
Ustekinumab:
Vedolizumab:
Methotrexaat:
Leflunomide :
Lokale behandeling:

Lemtrada®
Kineret®
Otesla®
Benlysta®
Ilaris®
Tecfidera®
Copaxone®
Soliris®
Gilenya®
Isoprinosine®
Tysabri®
Cosentyx®
Sylvant®
Aubagio®
Cimzia®, Enbrel®, Humira®,
Inflectra®,Remicade®, Semsima®, Simponi®
RoActemra®
Stelara®
Entyvio®
Ledertrexaat®
Arava®
Protopic® (tacrolimus) - Elidel® (pimecrolimus)

Antitumorale middelen (zie Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie
www.bcfi.be)
Antiretrovirale medicatie: antiretrovirale middelen, tegen hiv en middelen tegen
hiv/aids
Orale anticoagulantia
Protonpompinhibitoren, H2-antagonisten voor maagzweer/refluxoesofagitis
Intolerantie voor preventieve antimalariamiddelen
(schimmelinfectie op AB-therapie – fotosensibilisatiereactie op tetracyclines –
neurologische nevenwerkingen – enz.)
Andere medicatie (statines en andere medicatie interfererend met CYP 450 of
dergelijke)
LEEFTIJD
Zuigelingen (kinderen onder de 12 maand)
Personen boven de 60-70 jaar (voor gele koortsvaccinatie is er toename van het
aantal nevenwerkingen vanaf 60-70 jaar – daarom wordt de grens hier getrokken)
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3.

Vaccinatiekalender (volwassene)

Vaccin

Type
(*)

Toedieningswijze

Voor het vertrek

8 w.

Rappel
(jaar)

Zwan
gerschap
(**)

10/-

(x)

x

10

x

x

6m
1/10

x



x

1/3
3

x
(x)

x

-

x

x

1
5

1-2/6?
1/3/5

x
(x)
(x)
(x)
x

-

-

1
-

x
-

4 w.

Verplichte 
vaccinatie
s

GELE KOORTS***

L

SC

Basis
vaccinatie
s


TETANUS/DIFTERIE/POLIO
(rappel)
TETANUS/DIFTERIE/POLIO
(basisvaccinatie)
TETANUS/DIFTERIE/PERTUSSIS
(rappel)(1)

D

IM

D

IM

D

IM

x

D

IM

x




POLIO (rappel)

x

HEPATITIS A(2)
BUIKTYFUS (oraal)
BUIKTYFUS (injecteerbaar)

D
L
D

IM
PO
IM/SC

Specifieke 
vaccinatie
s






HEPATITIS B (schema 0-1-4 à
6)(2)
HEPATITIS B (schema 0-1-2)(2-3)
MENINGITIS
RABIES
JAPANSE ENCEPHALITIS
FRUHSOMMER ENZEPHALITIS
(TBE)
BCG

D

IM

D
D
D
D
D

IM
IM
IM
IM
IM

x

L

ID

x

SC/IM
SC
IM

x

Overige
 INFLUENZA
D
basis MAZELEN/BOF/RUBELLA***
L
vaccinatie  HPV
D
s
(*) L = levend, afgezwakt
D = gedood/toxoïden/polysaccharide
(**) x = steeds toegelaten
(x) = toegelaten indien belangrijk risico
***
vaccin
tegen
gele
koorts
en
tegen
mazelen/bof/rubella liefst met minstens 4
weken interval geven. Indien onmogelijk, op
hetzelfde moment maar op een andere
injectieplaats

eenmalig als volwassene (≥ 16 jaar) na een
volledig basisvaccinatieschema ooit







0-1
w.

x

Aangerad 
en

vaccinatie 
s



2 w.

x
x
x
x

x

x
xx
x

x

x
x
x

x
(x)
individueel te bepalen

geen rappel meer nodig in het kader van preexpositieprofylaxe (zie hoofdstuk …)

(1) Advies Hoge gezondheidsraad: zie Hoofdstuk VI
- 'Basisvaccinaties - tetanus & kinkhoest'
(2) of A + B gecombineerd
(3) enkel wanneer snelle bescherming vereist is of
i.g.v. professioneel risico (zo nodig kunnen de 3
injecties nog sneller worden toegediend, bijv.
met 7-14 dagen interval)

De juiste invulling van dit schema kan uiteraard sterk variëren en dient voor iedere
reiziger individueel beoordeeld te worden. Voor gedetailleerde informatie wordt
verwezen naar de betrokken hoofdstukken.
De verschillende vaccins mogen meestal tezelfdertijd toegediend worden. Voor
uitzonderingen wordt verwezen naar de betrokken hoofdstukken.
Uit dit schema blijkt dat in de praktijk één of twee consultaties volstaan voor de
meeste reizigers. Extra consultaties kunnen nodig zijn wanneer de basisvaccinaties,
zoals tetanus en polio, nog volledig moeten toegediend worden of wanneer er
specifieke risico’s aan de reis verbonden zijn, zodat specifieke vaccinaties nodig zijn
(zoals hepatitis B, rabiës, Japanse encefalitis, TBE, zeer zeldzaam BCG).
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4.

Consultatiekalender

Standaardschema
Consultatie 1

(3 maanden tot 4 weken vóór vertrek)

De checklist samen met de vragenlijst moeten u toelaten een bilan van de
gezondheidsrisico’s voor de reiziger en de individuele factoren die hierop een invloed
kunnen hebben op te stellen.
De vaccinatiekalender zal u toelaten voor iedere reiziger de nodige vaccinatiesessies te
plannen. In de praktijk blijkt dat 1 à 2 consultaties volstaan voor de meeste reizigers.
Mefloquine (Lariam®) moet in principe 2-3 weken voor vertrek opgestart worden
(tolerantietest & voldoende hoge serumspiegel).
Consultatie 2

(1 of 2 weken vóór afreis)

1) Controleer of de vaccinatie tegen gele koorts gegeven werd, en de nodige
geneesmiddelen tegen malaria werden voorgeschreven (+ nodige instructies). Werk het
vaccinatieplan af.
2) Stel de reisapotheek samen. Geef uitleg over reizigersdiarree én huidverzorging
(wondjes en jeukende beten).
3) Stel een medisch attest op voor personen met chronische ziekten die regelmatig
geneesmiddelen moeten innemen. Kijk na of men voldoende medicatie heeft voor tijdens
de reis + een maand reserve (in de handbagage!). Soms is het nuttig om een voorraadje
spuiten en naalden mee te nemen. Vergeet de bloedgroepkaart niet. Verifieer even of de
patiënt in orde is met zijn ziekteverzekering. Een extra reisbijstandsverzekering is
meestal geen overbodige luxe (zie Hoofdstuk VIII).
4) Enkele eenvoudige raadgevingen kunnen tal van problemen of ongemakken op reis
vermijden. Concreet denken wij hierbij aan enkele praktische tips over volgende
onderwerpen: Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (soa) en HIV; reisziekte; hitte en
zonneblootstelling; huidverzorging, beten en steken; zwemmen; ongevallen en
reisverzekering; problemen verbonden met vliegtuigreizen: aerotitis en aerosinusitis, jet
lag, risico voor diepe veneuze trombose; hoogte; problemen van hoogteziekte;
contraceptie en alcohol (zie Hoofdstuk VIII). Deze gezondheidsrisico’s dienen door de
arts al dan niet besproken te worden met de patiënt, afhankelijk van het type reis, het
type reiziger, de vroegere reiservaring,...
5) Verwittig de reiziger dat een aantal tropische ziekten zich pas na terugkeer kunnen
manifesteren. Koortsende aandoeningen en luchtwegeninfecties; gastro-intestinale
problemen zoals misselijkheid, abdominale last en diarree; huidproblemen zoals jeuk,
niet-genezende wondinfecties en ulceraties; seksueel overdraagbare aandoeningen; enz.,
zijn de meest voorkomende aandoeningen bij de terugkerende reiziger. In deze gevallen
moet de patiënt zijn huisarts er attent op maken dat hij in de tropen verbleven heeft
(sommige zeldzame aandoeningen kunnen zich pas na jaren manifesteren, daarom is het
goed dat de patiënt bij iedere nieuwe aandoening blijft vermelden dat hij in de tropen
verbleven heeft). Zo hij seksueel risico gelopen heeft, dient de reiziger ook steeds de arts
te raadplegen, ook al zijn er geen symptomen, en gedurende drie maanden voorzorgen
nemen bij seksueel contact.
6) Plan ook de vervolginentingen die na terugkeer nog moeten gebeuren.
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Verkort schema
Niet zelden zal de reiziger amper twee weken of nog korter vóór vertrek op raadpleging komen (*).
Het advies en de vaccinaties moeten noodgedwongen in een verkorte versie gegeven worden.
- Het zich 'te laat' aanbieden van de reiziger mag echter nooit een reden zijn om helemaal
niet te starten met het vaccinatieschema.
- Indien een vaccinatiereeks slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden, kan deze na
terugkeer vervolledigd worden (het aangeraden interval tussen de verschillende injecties
liefst zoveel mogelijk respecteren) zodat bij een volgende reis het aantal vaccinaties kan
beperkt worden.
(*) Een enquête in onze polikliniek leerde:
10% van de reizigers bood zich aan
 7 dagen voor vertrek naar een verre bestemming
16%
 10 dagen
24%
 14 dagen
a) Veertien dagen vóór vertrek:
Vaccinatieschema voor een volwassen reiziger 14 dagen vóór vertrek:
schema 1

dag 14:

tetanus-difterie(-pertussis), polio, gele koorts,
hepatitis A (*), buiktyfus IM/SC
dag 1, 7 of 14:
start malariaprofylaxe (**)

of
schema 2

dag 14:

tetanus-difterie(-pertussis), polio, gele koorts, hepatitis A (*), buiktyfus
1ste capsule
dag 12:
buiktyfus 2de capsule
dag 10:
buiktyfus 3de capsule
dag 1, 7 of 14:
start malariaprofylaxe (**)

(*)

Wanneer een snelle en volledige bescherming tegen hepatitis B noodzakelijk is, kunnen op versnelde
wijze 2 (maar liefst 3) injecties Twinrix® worden toegediend (gevolgd door een rappelinenting na 12
maanden en een serologische controle 4 weken later) (voor details zie Hoofdstuk VII).

(**)

Atovaquone/Proguanil (generisch of Malarone®) en doxycycline worden 1 dag voor vertrek gestart;
maar verminderen de werkzaamheid van Vivotif®, dus in dat geval dient bij voorkeur het schema met
buiktyfus IM/SC gekozen te worden.
Chloroquine (Nivaquine®) alleen wordt steeds één week vóór vertrek gestart. Mefloquine (Lariam®) moet
in principe 2-3 weken voor vertrek opgestart worden (tolerantietest & voldoende hoge serumspiegel);
reizigers die eerder reeds Mefloquine (Lariam®) verdragen hebben kunnen wel een snel oplaadschema
volgen, zie Hoofdstuk III.

b) Minder dan 1 week vóór vertrek ('last minute traveller'):
op consultatie (dag 0):
- (gele koorts)
- start malariaprofylaxe (*)
- tetanus-difterie(-pertussis)
- polio
- hepatitis A (eventueel toch ook starten met hepatitis B)
- buiktyfus IM/SC (eventueel nog het orale vaccin)
(*)

Atovaquone/Proguanil (Malarone®) en doxycycline worden 1 dag voor vertrek gestart.
Chloroquine (Nivaquine®) alleen wordt steeds één week vóór vertrek gestart. Mefloquine (Lariam®) moet
in principe 2-3 weken voor vertrek opgestart worden (tolerantietest & voldoende hoge serumspiegel);
reizigers die eerder reeds Mefloquine (Lariam®) verdragen hebben kunnen wel een snel oplaadschema
volgen, zie Hoofdstuk III.
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III
MALARIA
EXPRESS-INFORMATIE









Gebruik tussen zonsondergang en zonsopgang strikte antimuggenmaatregelen, zoals
muskietennetten en insectenrepellents.
Geen enkele chemoprofylaxe is 100% doeltreffend, maar indien correct toegepast, is
er wel een zeer sterke vermindering van het malariarisico.
Het type chemoprofylaxe is afhankelijk van het bezochte land (zie kaart).
Binnen een zelfde land/streek kan het type malariapreventie verschillen naargelang
het seizoen, de verblijfsduur en de verblijfsomstandigheden: zie landenlijst
Hoofdstuk XV (of www.itg.be) voor meer details.
Bij koorts tot 3 maanden na een verblijf in de tropen moet steeds aan
malaria gedacht worden: dringend malariatest vragen (EDTA-tube) en het
resultaat moet binnen enkele uren gekend zijn!
Tijdig herkende malaria is perfect te behandelen, zonder gevaar voor recidieven.
Malariapreventie bij personen die langdurig in de tropen wonen: zie einde van het
hoofdstuk
Malariapreventie en zwangere vrouwen & kinderen: zie Hoofdstuk X en Hoofdstuk XI
(en zie ook www.itg.be)
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SAMENVATTING PROFYLACTISCHE ANTIMALARIAMIDDELEN
Vanaf … op
voorhand
Atovaquone/ 1 dag
Proguanil –
Malarone®
1 tablet/dag

Doxycycline
1 tablet/dag

1 dag

MefloquineLariam®
1 tablet/week

Tot …. na het
verlaten van het
malariagebied
tot 7 dagen

Maximale
duur van de
inname
Maanden

tot 4 weken

Maanden
(tot jaren)

1-2 weken
tot 4 weken
(maar indien het
product nooit
eerder
ingenomen werd:
2 en liefst 3
weken)
Chloroquine- 1 week
tot 4 weken
Nivaquine®
3
tabletten/week

Maanden
tot jaren

Maanden
tot jaren

Zwangere vrouwen,
borstvoeding en kinderen
In afgewogen situaties ook
voor zwangere vrouwen, en
voor zogende vrouwen (zelfs
wanneer de baby minder dan
5 kg weegt).
Voor kinderen vanaf 5 kg.
In afgewogen situaties ook
voor zwangere vrouwen
(gedurende de eerste 15
weken van de
zwangerschap), en voor
zogende vrouwen.
Voor kinderen vanaf 8 jaar.
Mag worden gebruikt tijdens
de zwangerschap en door
zogende vrouwen (zelfs
wanneer de baby minder dan
5 kg weegt).
Voor kinderen vanaf 5 kg
Mag voor zwangere vrouwen,
zogende vrouwen en
kinderen

N.B. Proguanil (Paludrine®) is sinds 2010 niet meer beschikbaar op de Belgische
markt.

1.

Epidemiologie

Definitie
Malaria is een infectieziekte verwekt door een eencellige parasiet van het geslacht
Plasmodium, overgebracht door de steek van een (vrouwelijke) mug van het geslacht
Anopheles. Vijf soorten Plasmodium kunnen de mens infecteren: P. falciparum, P. vivax,
P. ovale, P. knowlesi en P. malariae.
Transmissie
Transmissie is alleen mogelijk in gebieden waar Anophelesmuggen aanwezig zijn, met
name in een groot aantal tropische en subtropische gebieden. De muggen steken
nagenoeg uitsluitend tussen zonsondergang en zonsopgang. Vanaf 1.500 tot 3.000 m
komen er minder of geen Anophelesmuggen meer voor, in functie van de temperatuur en
het klimaat op die hoogte. In de grote steden in Latijns-Amerika en Azië is er eveneens
weinig of geen risico voor transmissie, maar er is wel degelijk risico in Afrikaanse steden
(hoewel het risico kleiner kan zijn in de residentiële centra). Over het algemeen is het
risico lager in Latijns-Amerika en in Azië dan in Subsaharisch Afrika. In een aantal
gebieden schommelt het risico beduidend afhankelijk van het seizoen.
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Cyclus
Na een besmettende steek van de Anophelesmug wordt de mens geïnoculeerd met
enkele tientallen parasieten (sporozoïeten). Deze dringen op enkele minuten tijd binnen
in een hepatocyt waar ze zich in alle stilte vermenigvuldigen (met een factor van enkele
duizenden). Na deze incubatieperiode (die minstens 1 week duurt) verschijnen de
malariaparasieten in het bloed, waar ze de rode bloedcellen binnendringen, om er zich te
vermenigvuldigen (trofozoïeten). Na 1 (P. knowlesi), 2 (P. falciparum, P. vivax, P. ovale)
of 3 (P. malariae) dagen barsten de rode bloedcellen open, en zullen de vrijgekomen
parasieten andere rode bloedcellen besmetten. Op dit ogenblik ontstaan de
ziektesymptomen (o.a. koorts). Deze cyclus zal zich nog verschillende malen herhalen.
Na enkele cycli ontstaan mannelijke en vrouwelijke geslachtsvormen (gametocyten), die
slechts verder kunnen evolueren bij de Anophelesmug.
Het aantal gevallen van importmalaria was in de laatste decaden van vorige
eeuw sterk gestegen door:
 De duidelijke toename van malaria in verschillende derdewereldlanden, wat de
transmissiekans ter plaatse vergroot. De laatste jaren zijn er anderzijds in heel wat
gebieden beduidend minder malariagevallen genoteerd bij de lokale bevolking (in
Afrika o.a. door de combinatie van geïmpregneerde muggennetten, intermittente
preventieve therapie bij zwangere vrouwen en kinderen en het invoeren van de
combinatiebehandelingen op basis van artemisininederivaten, geassocieerd met het
gebruik van malariasneltesten).
 De toename van het aantal intercontinentale reizigers die naar tropische en
subtropische gebieden reizen waar mogelijk malaria aanwezig is.
 De constante toename van het aantal allochtonen die vanuit malaria-endemische
gebieden naar Europa migreren en na een aantal jaren opnieuw op reis gaan naar
hun land van herkomst.
 Resistentie t.o.v. de preventieve antimalariamiddelen, vooral tegen Nivaquine ® en
Paludrine® (sinds 2010 niet meer beschikbaar op de Belgische markt) die niet meer of
nog nauwelijks gebruikt worden. Sporadisch worden mislukkingen gesignaleerd met
de andere geneesmiddelen, die echter meer dan 95% actief blijven. In Myanmar,
Thailand, Cambodja, Zuid-China, en Vietnam zijn er een aantal gebieden met
belangrijke mefloquine (Lariam®) resistentie (tot 50%) (zie landenlijst Hoofdstuk XV
of www.itg.be voor meer details).
 De laatste 20 jaar werden in België ongeveer 250-300 gevallen van geïmporteerde
malaria per jaar gerapporteerd, het merendeel hiervan veroorzaakt door Plasmodium
falciparum. Omdat er geen verplichte aangifte bestaat, is het werkelijke aantal
minstens 2-3 maal groter.
Elk jaar opnieuw sterven er toch nog enkele Belgen door malaria, bijna uitsluitend
personen die de antimalariamiddelen niet of niet nauwkeurig innamen, en die bovendien
misleid werden door de banale symptomen gedurende de eerste dagen, waardoor
het zoeken naar adequate medische hulp te lang werd uitgesteld. Malaria kan immers op
enkele dagen tijd dodelijk aflopen indien geen correcte behandeling wordt ingesteld. In
verschillende gevallen is het de arts die te laat de diagnose van malaria overweegt of laat
bevestigen, of te laat de hulp inroept van een deskundige. Een eenvoudige bloedafname
(EDTA-tube) en een betrouwbaar labo zijn nodig om binnen enkele uren de diagnose van
malaria aan te tonen of uit te sluiten. Malaria is de infectieuze doodsoorzaak
nummer één bij de tropenreizigers. Al deze sterfgevallen kunnen voorkomen worden!
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2. Fysiopathologie

Plasmodium falciparum is de meest verspreide en de meest pathogene soort.
De parasitemie kan zeer hoog zijn: de parasiet kan zich sterk vermenigvuldigen en een
groot aantal rode bloedcellen besmetten (tot 20% en meer). De geparasiteerde rode
bloedcellen worden bovendien kleverig en vormen micro-agglutinaties in de haarvaatjes
van vitale organen met lokale weefselbeschadiging tot gevolg (via de activering van
bepaalde immunologische processen, waarvan het precieze verloop en mechanisme nog
niet volledig opgehelderd zijn). De ergste verwikkeling is de 'pernicieuze' aanval of
'cerebrale malaria', waarbij bijna altijd ook andere organen falen (longen, nieren, enz.).
Bij een niet-immuun individu kan een dergelijke infectie op enkele dagen tijd dodelijk
aflopen. Zelfs indien men in optimale omstandigheden kan verzorgd worden op
intensieve zorgen, is er in geval van 'cerebrale malaria' nog een sterftekans tot 20%.
Gedeeltelijke immuniteit (die beschermt tegen ernstige ziekte of dood) verwerft men
slechts na herhaalde infecties gedurende meerdere opeenvolgende jaren (de meeste
expatriates verwerven geen immuniteit tegen malaria, zelfs niet na vele tientallen jaren
in de tropen te hebben gewoond). Deze immuniteit verliest men snel wanneer er geen
blootstelling meer geweest is. Vandaar dat elke tropenreiziger als niet-immuun moet
beschouwd worden, ook mensen met een migratieachtergrond, die al een tijdje in België
wonen.
Drie andere soorten (P. vivax, P. ovale, P. malariae) kunnen ook belangrijke
ziekteverschijnselen geven, maar lopen in principe niet dodelijk af (de sterfte is
meestal door miltruptuur; zeer uitzonderlijk bestaat er een ernstige vorm van malaria
met orgaancomplicaties). Hun vermenigvuldigingscapaciteit is beperkt (maximaal 2%
van de rode bloedcellen worden besmet). Ze vormen geen thrombi t.h.v. de
microcirculatie.
P. vivax, P. ovale kunnen wel slapende levervormen voortbrengen (hypnozoïeten), die
late aanvallen van malaria (enkele maanden tot enkele jaren na terugkeer) kunnen
veroorzaken. Dit is de reden waarom behandeling met een extra geneesmiddel om deze
levervormen te elimineren noodzakelijk is.
Enkele jaren geleden werd in Maleisië nog een vijfde malariasoort beschreven P.
knowlesi, die ook snel een levensbedreigende ziektetoestand kan geven, vergelijkbaar
met P. falciparum.
Deze vorm is een zoönose, aanwezig bij apen in wouden van Zuidoost-Azië
(doi:10.1371/journal.pntd.0002780).

3.

Principes van de malariapreventie

I.

Informatie

Het verstrekken van informatie over malaria is een integraal onderdeel van de malariapreventie.
Elke reiziger naar een endemisch gebied moet degelijk geïnformeerd zijn over het wisselende maar
reële risico op malaria en de verschillende preventieve maatregelen. Tijdens de raadpleging moet
men hier voldoende tijd aan besteden.
II.

Maatregelen tegen muggenbeten: prioritair!

Preventieve maatregelen tegen muggenbeten vormen een eerste doeltreffende stap om de kans op
infectie sterk te reduceren. Ze vormen ook de belangrijkste preventieve maatregelen voor
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personen die langdurig in een endemische zone dienen te verblijven! Ze zijn in het bijzonder
aangewezen voor kinderen, zwangere vrouwen en bejaarden, die extra kwetsbaar zijn met hoger
risico voor ernstige malaria. In laagrisicosituaties is het dikwijls de enige te nemen maatregel.
Omdat bij een besmetting door P. ovale en P. vivax het ontstaan van de slapende levervormen
(hypnozoïeten) niet voorkomen wordt door de chemoprofylaxe, is het toepassen van de
maatregelen tegen muggenbeten de enige doeltreffende maatregel om de late aanvallen (na
enkele maanden tot enkele jaren) te voorkomen.
III.

Chemoprofylaxe (preventie door geneesmiddelen)

Er bestaat géén eenvoudige, 100% doeltreffende en tezelfdertijd voor iedereen veilige
chemoprofylaxe meer. Telkens moeten voor- en nadelen afgewogen worden.
Bovendien zal niet voor elke reiziger chemoprofylaxe aangewezen zijn. De indicatie zal vooral
afhangen van:

het bezochte land en de streek: er kunnen sterke regionale verschillen bestaan
wat betreft risico op malaria en resistentie;

het seizoen;

de verblijfsduur en de verblijfsomstandigheden;

lokale beschikbaarheid van betrouwbare malariadiagnostiek en behandeling;

individuele factoren, zoals vroegere reiservaring, tolerantie van vroeger
genomen malariatabletten, enz.
Een ongenuanceerde lijst van adviezen per land is niet bruikbaar; vandaar het belang van de
details per land, zoals deze opgenomen zijn in de landenlijst (Hoofdstuk XV).
Soms zal geopteerd worden om tijdens kortere perioden van een langere reis tijdelijk
chemoprofylaxe te nemen (“on demand chemoprofylaxe”), wanneer men reist doorheen een gebied
met wisselend malariarisico, zie verder.
Verschillende profylactische schema’s worden vooropgesteld, in functie van de geografische
verspreiding van de verschillende soorten Plasmodium en van hun resistentie tegenover de
beschikbare malariamiddelen. Deze schema’s worden beschreven in de rubriek chemoprofylaxe. In
deze rubriek wordt tevens een wereldkaart met de spreiding van de verschillende resistentiezones
weergegeven.
IV. Noodbehandeling (tijdige herkenning en behandeling van een eventuele aanval)
Dit zal slechts zelden noodzakelijk zijn voor de gewone toerist die op correcte wijze de preventieve
maatregelen toepast.
Personen die langer dan enkele weken op risicovolle wijze in een endemisch gebied verblijven,
moeten echter wel op de hoogte zijn van de malariabehandeling. Voor personen die meerdere
maanden in malariagebied zullen rondreizen, personen die voor langere tijd zullen wonen en
werken in de (sub)tropen en voor personen die zeer frequent naar malariagebieden reizen, is een
meer gedetailleerde voorlichting betreffende malariapreventie en zelfbehandeling absoluut nodig.
In het ITG is er een speciaal voor deze categorie mensen opgestelde tekst ter beschikking (titel:
'Malariapreventie en -behandeling. Informatie voor personen die langdurig in malariagebied
verblijven'),
waarvan
de
verkorte
versie
op
de
ITG-website
staat
(http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/nnoodmal.pdf).

De basisprincipes om malaria te voorkomen in malariagebied kunnen in het Engels worden
SAMENGEVAT met de letters A, B, C, D, E (UK- & WHO-richtlijnen)
o Be Aware of the risk, the incubation period, and the main symptoms.
o Avoid Being Bitten by mosquitoes, especially between dusk and dawn.
o Take antimalarial drugs (Chemoprophylaxis) to suppress infection when appropriate.
o Immediately seek Diagnosis and treatment if a fever develops one week or more after entering
an area where there is a malaria risk, and up to 3 months after departure.
o Environment: Avoid outdoor activities in environments that are mosquito breeding places,
especially in late evenings and at night.
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Conclusie: malariapreventie (d.i. informatie geven, muggenbescherming en
chemoprofylaxe) is bedoeld om alle vormen van malaria te voorkomen; het belangrijkste
doel van chemoprofylaxe is het voorkomen van een potentieel ernstig verlopende
infectie door Plasmodium falciparum.
N.B. Malariavaccin
Hoewel er de laatste 25 jaar wel degelijk vooruitgang is geboekt in het ontwikkelen van een
werkzaam malariavaccin, is een vaccin dat voor ongeveer 100% bescherming biedt na een
minimum aantal injecties en voor een redelijk lange periode nog niet in zicht.
Een vaccin door GlaxoSmithKline ontwikkeld ('RTS,S', Mosquirix®) werd in verschillende Afrikaanse
landen getest in een fase 3-studie (injectie op maand 0-1-3-18) en gaf samengevat de volgende
bescherming:
- ± 50-60% tegen de klinische verschijnselen van malaria in het algemeen;
- ± 36-45% tegen ernstige vormen van malaria
De duurtijd van deze bescherming is nog niet gekend, maar vermindert 6 maanden na de vierde
toediening. Er is ook geen echte bescherming tegen het optreden van de malaria-parasitemie. Dit
vaccin is bedoeld ter bescherming van de lokale bevolking in endemische landen, in het bijzonder
van kleine kinderen. De WHO wacht nu op de resultaten van enkele pilootstudies om te evalueren
in welke mate vaccinatie tegen malaria implementeerbaar is op nationaal niveau in endemische
landen. Voor de reiziger of expat is dit vaccin niet geschikt.
N.B. Malariasneltest
Een “malariasneltest” of antigentest wordt met succes gebruikt in combinatie met een klassieke
dikdruppel en bloeduitstrijkje in laboratoriumomstandigheden, uitgevoerd door getraind personeel.
In theorie zou dit een aantrekkelijke tool kunnen zijn voor reizigers die reizen naar regio’s waar het
malariarisico matig tot laag is, of voor expats of reizigers die een lange reis maken. Maar deze
techniek is niet gevalideerd voor gebruik door leken en mag dus niet voor zelftesting verkocht
worden. Via internet worden allerlei testen te koop aangeboden, van soms zeer wisselende
kwaliteit, maar vaak is er een probleem met het diluent (het oplosmiddel dat nodig is om de test
uit te voeren, dat lekt of verdampt in de flacon) en de uitvoering en interpretatie van de test door
de persoon in kwestie, die niet getraind is en geen handleiding kreeg. Omwille van al deze
beperkingen is het gebruik van dit soort testen door de reiziger af te raden en zeker niet
betrouwbaar genoeg om op basis hiervan te besluiten of iemand al dan niet malaria heeft en hem
al dan niet een malariabehandeling te laten nemen.
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4.

I.

Maatregelen tegen muggenbeten

Algemene maatregelen


Men dient ‘s avonds en ‘s nachts te verblijven in kamers waarvan de vensters en
verluchtingsgaten afgedicht zijn met gaas. Ook de openingen voor airconditioning
dienen afgeschermd te worden met gaas. Airconditioning vermindert het agressief
gedrag van de muggen, maar weerhoudt ze niet altijd om te steken. Verblijf in
kamers met airconditioning neemt niet weg dat de overige maatregelen tegen
muggenbeten ook nog in acht genomen moeten worden.



Men draagt best licht gekleurde kledij (men ziet de muggen zitten) die zoveel
mogelijk de armen en benen bedekt (lange broek, lange mouwen, sokken). Gezien de
avonden ook in de tropen koel kunnen zijn, is het dragen van kledij gemaakt uit
dikkere stof dikwijls mogelijk. Indien de stof te dun is, kunnen de muggen er
gemakkelijk doorheen steken.



In combinatie met een insectenwerend middel kan men een insectenverdelgend
middel (insecticide op basis van pyrethrum) verspreiden door
o verstuiving (spuitbus) – ter plaatse aan te schaffen, mag niet op het vliegtuig –
let op het correct gebruik, zodat het product niet ingeademd wordt!
o verdamping (door elektrische verwarming van vloeistoffen of geïmpregneerde
plaatjes) – ofwel tijdens de dag in een goed afgesloten kamer (terwijl men er niet in
verblijft) ofwel ‘s nachts tijdens het slapen (mits er een goede ventilatie is),
o door verbranding van een anti-muggenspiraal ('coils', niet verkrijgbaar in België,
wel in de tropen) – niet in gesloten ruimte te gebruiken, wel bijv. als bijkomende
maatregel 's avonds buiten op een terras). Echter veel van deze
muggenspiraaltjes zijn namaak.
Apparaatjes die door (ultra)geluid de muggen op afstand (zouden) houden, zijn
waardeloos! Van de inname van vitamine B1 heeft men nooit de doeltreffendheid
kunnen bewijzen.

II.

Insectenrepellents

Insectenrepellents bevatten een product dat insecten afstoot, zonder ze te doden. Deze
producten worden op de niet-bedekte delen van de huid aangebracht. Vergeet handen en
voeten niet!
Algemeen worden volgende voorzorgsmaatregelen aanbevolen en in het bijzonder bij
kinderen en zwangeren:
 Vermijd overdadig insmeren en voorkom contact met de lippen, de mond, de
slijmvliezen en de ogen, en ook met beschadigde of geïrriteerde huid (wondjes,
eczeemvlekken, ernstige zonnebrand). Indien er toch product op deze plaatsen werd
aangebracht, spoel het dan onmiddellijk af met water.
 Smeer de hele blootgestelde oppervlakte in, maar gebruik net genoeg product.
 Niet aanbrengen op kinderhanden om te verhinderen dat het product zo in contact
komt met de mond of de ogen.
 Was het product af wanneer het niet meer nodig is.
 Bewaar deze producten ver buiten bereik van kinderhandjes.
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Welke producten worden aanbevolen?
DEET (diethyl-m-toluamide – nu N,N-diethyl-3-methylbenzamide genoemd) zoals
MoustiMug®, Z-stop, Anti-M, OTC-repellent, Mouskito®, Care Plus® DEET en andere
producten. Dit product is best gekend, maar tast kunststoffen aan. De optimale
concentratie voor DEET ligt tussen 20 en 50% in de tropen; hoe hoger de concentratie,
hoe langer de werkingsduur, wat handig in het gebruik is. Concentraties lager dan 20%
hebben een te korte werkingsduur. Bepaalde preparaten bevatten 50% - 100% DEET,
maar vanaf 50% neemt de werkingsduur niet beduidend meer toe en hogere
concentraties hebben dus geen bijkomend klinisch voordeel.
De werkingsduur van DEET-producten is doorgaans korter dan aangegeven op de
verpakking, en ze dienen zo nodig herhaaldelijk aangebracht te worden, gemiddeld om
de 4-6 uur (DEET 20-30% geeft maar 4 à 6 uur bescherming; een hoger percentage
DEET 40-50% geeft tot ongeveer 8 uur bescherming, men komt de nacht of zelfs een
lange avond niet door met één applicatie!). In de toekomst zullen er wellicht nieuwe
preparaten met vertraagde DEET-afgifte geïntroduceerd worden, met een veel langere
werkingsduur (op dit ogenblik kan bijv. Ultrathon ® crème met een doeltreffendheid van
12 uur op sommige plaatsen verkregen worden) en met veel minder kans op cutane
resorptie.
De meeste internationale richtlijnen over reizigersgeneeskunde (CDC, UK, Fransen) laten
het gebruik toe bij kinderen vanaf de leeftijd van twee maanden, hoewel de WHO het
gebruik van DEET afraadt onder de leeftijd van twee jaar. Voor kinderen en zwangere
vrouwen worden concentraties tussen 20% en 30% aanbevolen. Bij jonge kinderen
onder 2 jaar wordt aanbevolen het product slechts 1x per dag aan te brengen. Indien
men gelijktijdig ook zonnecrème gebruikt, gebruikt men best eerst de zonnecrème met
een hogere beschermingsfactor want DEET vermindert de werkzaamheid van zonnecrème
en daarna DEET.
Niet-Deet-bevattende insectenrepellents zijn minder onderzocht.
 Producten op basis van (p)icaridine (Care-Plus® Repel-it; Parazeet®) zijn goede
en veilige producten en tasten kunststoffen niet aan. (P)icaridine mag worden
gebruikt vanaf de leeftijd van 2 jaar. Het gebruik bij zwangeren is toegestaan maar
weinig gedocumenteerd.
 Producten op basis van IR3535 ( o.a. Cinq sur Cinq®, Moustidose® ) zijn goed en
veilig. Sinds kort is een formule met 30% en 35% op de markt waardoor de
werkingsduur de werkingsduur van DEET 30-50% benadert (volgens de
verpakking tot maximaal 8 uur). Voor kinderen jonger dan 2 jaar mag de formule
tot en met 20% worden gebruikt. Het gebruik bij zwangeren is toegestaan maar
weinig gedocumenteerd.
 Producten op basis van het citrodiol-extract van eucalyptusolie (ook pmenthane 3,8 diol of PMD genoemd) (Care Plus® Natural, Mosegor®/Mosiguard®)
werken in feite maar kort, en moeten dus veel frequenter worden aangebracht.
Het gebruik bij jonge kinderen vanaf 6 maanden is toegestaan volgens de Franse
richtlijnen, vanaf 3 jaar volgens CDC. Bij zwangeren mag dit product niet worden
gebruikt.
Al deze producten zijn eveneens matig actief tegen vlooien en teken.
Andere alternatieven zijn momenteel niet aan te bevelen. Producten op basis van
plantaardige stoffen zijn immers maar zeer kortdurend werkzaam (bijvoorbeeld citronella
is maar enkele minuten werkzaam).Ook armbandjes met daarop een insectenrepellent
zijn niet voldoende werkzaam.
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III.

Muskietennet

1) Algemene principes
Indien men niet in een muggenvrije ruimte kan overnachten, dient men een
onbeschadigd en goed sluitend en liefst geïmpregneerd muskietennet (klamboe) te
gebruiken. Men dient de randen van het muskietennet onder de matras te stoppen en het
net in de hoogte vast te maken. Het net dient geregeld te worden gecontroleerd op
gaten. Men dient eveneens een muskietennet te gebruiken over de wieg, de relaxzetel
van de baby, enz.
Een vooraf door de fabrikant geïmpregneerd muskietennet geniet de voorkeur en
is doeltreffender dan een niet-geïmpregneerd muskietennet of een zelf geïmpregneerd
muskietennet. Hierdoor worden de muggen die op het net neerstrijken gedood vooraleer
ze kunnen steken. Bovendien worden ook de in de kamer aanwezige muggen
weggejaagd of gedood. Indien een geïmpregneerd muggennet over een wiegje gebruikt
wordt, moet men er voor zorgen dat de baby het net niet kan vastgrijpen en erop kan
zuigen.
Bij het zelf impregneren is de kwaliteit meestal ondermaats en vormt de behandeling een
onnodig risico voor persoonlijke veiligheid en milieu. De werkzaamheid van een zelf
geïmpregneerd muggennet is veel korter (maximaal 6 maanden voor permethrine, 500
mg/m2 tot 12 maanden voor deltamethrine, 25 mg/m2 actief product) en er zijn voor
deze toepassing geen geregistreerde producten meer verkrijgbaar op de Belgische markt.
Hopelijk zullen in de nabije toekomst verbeterde geïmpregneerde muggennetten
beschikbaar zijn in België, waarbij het insecticide in de vezels verwerkt zit en daardoor
de werkingsduur nog verlengt (Long Lasting Impregnated Nets (LLIN), o.a. PermaNet®).
2) Deltamethrine
Deltamethrine is niet officieel beschikbaar in België. In vele Afrikaanse landen is het wel
gecommercialiseerd onder de naam K-O TAB® Aventis (insecticidetabletten), dat specifiek
bedoeld is voor de impregnatie van muggennetten, maar niet voor katoenen netten.
3) Permethrine
Permethrine was tot voor kort te verkrijgen in een aantal gespecialiseerde handelszaken
o.a. onder de naam Care Plus® Klamboe Impregneerset van de firma Tropenzorg.
Permethrine is nog verkrijgbaar in sommige grote drogisterijen, maar die producten zijn
niet geregistreerd voor het impregneren van muggennetten. Sommige professionele
outdoorwinkels importeren permethrine vanuit het buitenland (bv. No Bite®).
Deze producten zijn zeer toxisch voor vissen, en moeten dus naar het
containerpark gebracht worden en zeker niet bij het rioolwater of in een rivier
worden gegoten!
IV.

Behandeling van kledij

Repellent op de kleding
Men kan een repellent op de kleding aanbrengen, maar repellents werken zeer weinig op
afstand en zijn minder doeltreffend wanneer ze enkel op de kleding zijn aangebracht. DEET
doet synthetische stoffen (o.a. brillen) bovendien oplossen. (P)icaridine tast kunststoffen
niet aan.
Insecticiden op de kleding
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Er bestaan vooraf geïmpregneerde kledingstukken en kledingstukken waarvan
permethrine in het fabricageproces van de stof verwerkt is en daardoor volgens de
fabrikant tientallen wasbeurten werkzaam zou blijven zoals Nosi Life®, Colombia Bug
Shield®. Tot voor kort kon men permethrinesprays en impregneersets voor kleding kopen
in de meeste outdoorwinkels, maar deze producten zijn in België uit de handel gehaald
wegens te belastend voor het milieu en vooral voor vissen. Sommige professionele
outdoorwinkels importeren deze producten. Hier gelden dezelfde opmerkingen als voor
het impregneren van muggennetten.

5.

Chemoprofylaxe

(In de loop van de volgende jaren kunnen de inzichten en richtlijnen wijzigen - zie voor
de laatste update van de nationale richtlijnen steeds: http://www.itg.be 
'Reisgeneeskunde.be'.)

ER BESTAAT GEEN 100% DOELTREFFENDE CHEMOPROFYLAXE MEER, MAAR
CHEMOPROFYLAXE BETEKENT WEL EEN ZEER BELANGRIJKE RISICOREDUCTIE!
Het is van groot belang dat de geneesmiddelen strikt worden ingenomen zoals
voorgeschreven omdat de werkzaamheid bij onregelmatige inname een stuk lager ligt.
Het al dan niet voorschrijven en het type chemoprofylaxe worden bepaald door het
risico op malaria, het al dan niet voorkomen van Plasmodium falciparum en door de
graad van resistentie tegenover malariamiddelen.
Behalve Atovaquone/Proguanil - Malarone® zijn de profylactische geneesmiddelen niet of
nauwelijks actief tijdens de incubatiefase (leverfase), maar wel vanaf de erythrocytaire
fase. Ze voorkomen dus niet de besmetting als dusdanig, maar wel het uitbreken van de
ziekte, door de parasieten uit te roeien op het ogenblik dat ze de rode bloedcellen
aanvallen (suppressief profylactisch effect). Daarom moeten ze allemaal 28 dagen na
het verlaten van het malariagebied blijven ingenomen worden (95% van de mogelijke
malaria-aanvallen doet zich voor binnen deze vier weken). Atovaquone/Proguanil –
Malarone® is wel in staat om bij een infectie door P. falciparum te beletten dat de
levervormen ontstaan (causaal profylactisch effect), op voorwaarde dat de inname
ten minste 24 uur vóór het betreden van het malariagebied gestart werd.
Atovaquone/Proguanil - Malarone® moet dan ook maar gedurende 7 dagen na terugkeer
worden ingenomen. Indien men het pas begint in te nemen tijdens het verblijf in de
malariazone (of indien men het één of meerdere dagen vergat in te nemen), moet het
zoals alle suppressieve antimalariamiddelen tot minstens 28 dagen na de omschakeling
ingenomen worden (dus in een aantal situaties langer dan de voorgeschreven 7 dagen na
het verlaten van het malariarisicogebied). De reden hiervoor is dat de werkzaamheid van
Atovaquone/Proguanil - Malarone® tijdens de leverfase vermoedelijk maar beperkt is tot
een periode (“window”) van enkele dagen en niet gedurende de 7 dagen.
Chemoprofylaxe is maar gedeeltelijk in staat om besmetting met Plasmodium vivax of
ovale te voorkomen (hier helpen alleen de fysische maatregelen ter preventie van de
muggenbeten). Zolang men de chemoprofylaxe inneemt, zal er zich geen aanval
voordoen, maar de uitgestelde aanvallen, enkele maanden tot 3-5 jaar na het stopzetten
van de chemoprofylaxe (zeer uitzonderlijk langer), worden niet voorkomen.
Bijzondere risicogroepen zijn: zwangere vrouwen (Hoofdstuk X), kinderen (Hoofdstuk
XI) en personen zonder (functionerende) milt (Hoofdstuk XII).
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Mensen met een migratieachtergrond die al een tijd in België wonen, gaan nogal
eens onvoorbereid op reis naar het land van herkomst. Zij onderschatten daarbij het
malariarisico en realiseren zich niet dat een eventuele vroeger opgebouwde immuniteit al
na één tot enkele jaren weggeëbd is wanneer ze in niet-endemische landen wonen. Hun
kinderen die hier geboren zijn, hebben zeker geen immuniteit tegen malaria. Zij moeten
dus bij een verblijf in het land van herkomst evengoed de beschermende maatregelen
toepassen zoals een toerist. Als huisarts is men het best geplaatst om actief deze
mensen in te lichten over het risico op malaria en het is belangrijk om erop
bedacht te zijn tijdens routineconsultaties vooral vóór of tijdens de
vakantieperioden.
Atovaquone/Proguanil generisch- Malarone®
Indicaties
Atovaquone/Proguanil - Malarone® bevat twee werkzame stoffen in één tablet: 250 mg
atovaquone + 100 mg proguanil.
Het wordt eenmaal per dag ingenomen bij de maaltijd, vanaf 1 dag vóór aankomst in het
malariagebied tot 7 dagen na het verlaten van het malariagebied. Het beschermend
effect tegen P. falciparum is > 95%, ook in de gebieden waar meervoudig resistente
malaria aanwezig is. Atovaquone/Proguanil - Malarone® is uitermate geschikt voor
kortere reizen, maar kan zeker ook voor langere reizen gebruikt worden, maar het
product blijft vrij duur ondanks een forse prijsdaling. Aangezien op een aantal van de
SKP’s (Samenvatting van de Kenmerken van het product, voorheen 'Wetenschappelijke
bijsluiter') nog steeds 28 dagen als maximum innameduur vermeld staat, dient men aan
de reiziger nadrukkelijk te vermelden dat in de praktijk maandenlange inname wel
toegestaan is indien dit aangewezen is (in de UK tot 1 jaar; in de US verschillende jaren).
N.B. Volgens de SKP van Malarone® is de houdbaarheid vijf jaar. Voor de generieken
staat een maximale houdbaarheid van drie jaar vermeld.
Voor gezinnen die tropenreizen maken is het een gemakkelijke optie, omdat kinderen
(vanaf 5 kg) slechts een gedeelte van een tablet moeten innemen, en de inhoud van 1
verpakking kan dus gedeeld worden onder meerdere kinderen. Een pillensnijder kan dan
handig zijn.
Het is ook geschikt bij lange reizen met wisselend malariarisico (bijvoorbeeld bij een reis
doorheen Zuid-Afrika met een korte uitstap naar het Krügerpark tijdens het
malariaseizoen, een reis in Zimbabwe met een kort verblijf aan de Victoria-watervallen,
een reis doorheen Brazilië met een korte uitstap naar Manaus, of een rondreis doorheen
Azië).
Atovaquone/Proguanil - Malarone® is zeer doeltreffend in de ZONE C (WHO zone C en
D). De profylactische werkzaamheid ligt boven de 95%, ook in gebieden met meervoudig
resistente Plasmodium falciparum stammen (de grensgebieden van Birma met Thailand
en China, Thailand met Cambodja, Vietnam met Cambodja waar er een hoog
mislukkingspercentage met Lariam® (mefloquine) aanwezig is). Toch kan ook onder
Atovaquone/Proguanil - Malarone® malaria nog doorbreken, zij het erg zelden. Als
profylaxe voor P. vivax is het tot 80% werkzaam voor de eerste aanval, maar de
uitgestelde aanvallen door de hypnozoïeten worden niet voorkomen, dus hier blijven de
antimuggenmaatregelen van cruciaal belang. Atovaquone/Proguanil - Malarone®
elimineert dus evenmin de hypnozoïeten bij de curatieve behandeling van P. vivax of ovale,
hiervoor blijft primaquine nodig (zie verder onder 'Behandeling').
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Posologie en gebruiksaanwijzing
a) Volwassenen en kinderen > 40 kg: de aanbevolen dosis bedraagt 1 tablet 1 x per
dag, in te nemen steeds op hetzelfde tijdstip, steeds tijdens of na de maaltijd (vetrijk
voedsel). Bij braken binnen het uur na de inname, wordt een nieuwe dosis ingenomen.
b) Kinderen < 40 kg :
Gewicht (kg)

Dagelijkse dosis in tabletten

< 5 kg
5- 7,9 kg
8-10,9 kg
11-20 kg
21-30 kg
31-40 kg

Niet van toepassing
1/2 tablet Malarone Junior
3/4 tablet Malarone Junior
1/4 tablet Atovaquone/Proguanil - Malarone of 1 tablet Malarone Junior
1/2 tablet Atovaquone/Proguanil - Malarone® of 2 tabletten Malarone Junior
3/4 tablet Atovaquone/Proguanil - Malarone® of 3 tabletten Malarone Junior

Tegenaanwijzingen en bijzondere voorzorgen







Atovaquone/Proguanil - Malarone® blijkt een veilig en goed verdragen geneesmiddel
te zijn. Depressie noch epilepsie vormen een tegenaanwijzing.
Er bestaan verschillende richtlijnen over het gebruik van atovaquone/proguanil bij
zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven. Wij sluiten ons aan bij de richtlijnen in
Groot-Brittannië (www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria prevention in travellers
from
the
UK
2013)
en
Frankrijk
(www.lecrat.org)
die
stellen
dat
Atovaquone/Proguanil - Malarone® tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoeding
kan worden gebruikt indien er een dwingende noodzaak is voor chemoprofylaxe en er
geen alternatief voorhanden is. In de Belgische bijsluiter staat vermeld dat het mag
worden gebruikt tijdens de zwangerschap indien de voordelen opwegen tegen het
theoretische risico voor de foetus, maar het wordt afgeraden tijdens borstvoeding (bij
kinderen van minder dan 5 kg). De CDC raadt het gebruik bij zwangeren en lacterende
vrouwen af en de WHO stelt dat er onvoldoende gegevens zijn, maar raadt het niet af
(WHO update 2015).
Atovaquone/Proguanil - Malarone® kan niet gebruikt worden bij ernstige
nierinsufficiëntie (creatinineklaring lager dan 30 ml/minuut).
Vivotif® mag niet samen met proguanil (Atovaquone/Proguanil - Malarone®) worden
ingenomen (liefst niet gedurende enkele dagen vóór tot een week na de inname van
Vivotif®).
Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP (Samenvatting van de
Kenmerken van het Product).

Nevenwerkingen





Hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, braken en diarree kunnen in zeldzame gevallen
optreden (in placebogecontroleerde studies bleken de nevenwerkingen ongeveer even
frequent voor te komen als in de groep van de placeboslikkers); de bijwerkingen zijn
over het algemeen mild en van beperkte duur. Atovaquone/Proguanil - Malarone®
wordt best ingenomen bij een maaltijd die een kleine hoeveelheid vet bevat, omdat
het medicijn dan beter geabsorbeerd wordt.
Soms is er wel ernstige misselijkheid die noopt tot het stoppen van de inname
(ongeveer 1/50).
Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP’s (Samenvatting van de
Kenmerken van het Product) zie www.fagg-afmps.be.
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II. Doxycycline
Indicaties, posologie en gebruiksaanwijzing
Als alternatief kan men in ZONE C (WHO zone C en D) zeker ook doxycycline
voorschrijven, 100 mg per dag ‘s avonds, in te nemen met veel vloeistof of tijdens de
maaltijd, (risico voor slokdarmulceratie indien men het zonder vloeistof inneemt of indien
men s’ avonds te vlug gaat neerliggen na de inname), te starten de avond vóór
aankomst in het malariagebied, en in te nemen tot 4 weken na thuiskomst, met een
maximale totale innameduur van 12 maanden, alhoewel dit in geselecteerde gevallen
(indien echt nodig én goed verdragen), met vele maanden tot enkele jaren kan
verlengd worden (UK, US). Doxycycline heeft weliswaar een hoge werkzaamheid, toch is
er dikwijls een suboptimale doeltreffendheid, omdat de therapietrouw bemoeilijkt wordt
door de dagelijkse inname en omdat het nog 4 weken na het verlaten van het
malariagebied moet worden ingenomen.
Omdat deze toepassing van doxycycline niet op de SKP (Samenvatting van de
Kenmerken van het Product - www.fagg-afmps.be) staat, dient men de reiziger
hierover nadrukkelijk te informeren.
Reizigers die het aan doxycycline verwante minocycline (100 mg per dag) innemen ter
behandeling van acne, kunnen ook als beschermd worden beschouwd. Indien 50 mg per
dag wordt ingenomen voor de acne, moet de dosering wel naar 100 mg worden
gebracht.
Tegenaanwijzingen en voorzorgen
Zwangerschap: in Scandinavië en volgens de Franse richtlijnen (www.lecrat.org) kan
doxycycline tijdens het eerste trimester van de zwangerschap en in Groot-Brittannië
(www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria prevention in travellers from the UK 2013) tot
de 14de zwangerschapsweek gebruikt worden indien er een dwingende noodzaak is voor
chemoprofylaxe en er geen alternatief voorhanden is (men moet wel uitrekenen dat men
na terugkeer uit malariagebied nog 4 weken doxycycline moet kunnen doornemen).
Potentiële bijwerkingen zijn gele verkleuring van de melktanden, maar deze worden pas
later in de zwangerschap gevormd. Officieel op de Belgische bijsluiter staat echter dat
gebruik tijdens de zwangerschap (en bij kinderen jonger dan 8 jaar) wordt afgeraden. De
WHO raadt het gebruik eveneens af.
Borstvoeding: is in principe een tegenaanwijzing, maar volgens de richtlijnen in GrootBrittannië (www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria prevention in travellers from the
UK 2013) is doxycycline tijdens de borstvoeding toch mogelijk indien er een dwingende
noodzaak is voor chemoprofylaxe en er geen alternatief is. Ook de American Academy of
Pediatrics in de Verenigde Staten vindt dat de inname van doxycycline verenigbaar is met
de borstvoeding, omdat er maar zeer kleine hoeveelheden van in de borstvoeding terecht
komen.
Nevenwerkingen
Nevenwerkingen van doxycycline zijn o.a. fotosensibilisatie (gevoelige personen dienen
langdurige directe zonneblootstelling te vermijden, en bovendien een zonnecrème met
hoge beschermingsfactor te gebruiken), candida-infecties (vooral vaginitis, maar soms
ook oesofagitis), maagdarmlast, en diarree. Zeer zeldzaam wordt er nagelloslating
opgemerkt, traag reversibel bij het stoppen van de inname.
Vrouwen die gevoelig zijn voor candidavaginitis nemen enkele dosissen van een oraal
anticandidamiddel mee (fluconazole één dosis van 150 eenmalig (korte reis) of 200 mg
per 14 dagen (lange reis) of itraconazol één dosis van 2 x 2 tabletten per maand) ofwel
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een tube met vaginale crème, of vaginale ovulen. De tabletten zijn beter houdbaar in de
warmte en dus makkelijker te vervoeren in de bagage.
Het is de bedoeling dat ze de doxycycline-profylaxe kunnen verderzetten.
De inname van doxycycline interfereert niet met de werkzaamheid van de orale
contraceptiva.
III. Mefloquine (Lariam®)
Indicaties
1) Mefloquine (Lariam®) wordt enkel voorgeschreven voor verblijven in
malariagebieden aangeduid met ZONE C op de WHO-kaarten en de landenlijst. In
praktijk wordt dit product steeds minder gebruikt omwille van de potentiële bijwerkingen.
De doeltreffendheid van Lariam® (mefloquine) als profylacticum tegen P. falciparum is
zeer hoog (≥ 95%), maar toch kan malaria nog doorbreken, zij het erg zelden. Dit is
vooral mogelijk in de hoogendemische zones in Indochina (de grensgebieden van Birma
met Thailand en China, Thailand met Cambodja, Vietnam met Cambodja) waar de
mefloquineresistentiepercentages meer dan 50% kunnen bedragen. Ook in enkele
beperkte regio’s in West-Afrika werden resistentiepercentages tot 10% beschreven (maar
er is zeker geen toename van de resistentie in Afrika).
Omdat mefloquine zo traag wordt uitgescheiden is een wekelijkse inname voldoende,
maar is er wel een periode vooraf nodig om tot een werkzame bloedspiegel te komen.
2) Mefloquine (Lariam®) zal vervangen worden door Atovaquone/Proguanil Malarone® of doxycycline in volgende gevallen:
 bij diegenen die de chemoprofylaxe met mefloquine moeten stopzetten o.w.v. het
optreden van bijwerkingen;
 wanneer er uit veiligheidsoverwegingen contra-indicaties bestaan voor mefloquine
(piloten, vrachtwagenchauffeurs, e.a.), omdat bij hen niet de geringste kans op
duizeligheid kan worden toegestaan. Ook bij diepzeeduikers wordt mefloquine om die
reden afgeraden (tenzij ze het bij vroegere gelegenheden perfect verdragen hebben).
Het risico voor bergbeklimmers ligt daarentegen niet per se hoger, alhoewel de
symptomen van hoogteziekte wel kunnen verward worden met de nevenwerkingen
van mefloquine.
Posologie
a) Volwassenen en kinderen > 45 kg:
 Voor een patiënt waarvan men reeds met zekerheid weet dat hij of zij eerder
mefloquine verdragen heeft, is de aanbevolen dosis 1 tablet per week, te beginnen
twee tot drie weken voor vertrek, verder te zetten tot 4 weken na het verlaten van
het malariagebied. Mefloquine wordt bij voorkeur ingenomen tijdens de maaltijd.
 Omdat het in totaal een zevental weken duurt vooraleer een werkzame bloedspiegel
wordt bereikt, is het echter stellig aangeraden om voor vertrek reeds 3 tabletten
mefloquine te hebben ingenomen (er is een incubatieperiode van 2-4 weken). Dus
start men steeds 3 weken voor vertrek (snellere schema’s met 3 tabletten zijn
mogelijk, zie tabel verderop).
 Oplaaddosis: indien er tijd te kort is, én indien mefloquine vroeger reeds zonder
probleem werd ingenomen, kan men vlak voor vertrek gedurende 3 opeenvolgende
dagen 1 tablet innemen (dag 1, 2, 3), de vierde tablet 7 dagen na de derde tablet
(dag 10), en verder om de week (zie kadertje over tolerantietest).
 Indien mefloquine nooit eerder werd ingenomen dient de patiënt voldoende ingelicht
te worden over de mogelijke nevenwerkingen ervan en wordt aangeraden de inname
steeds 3 weken vóór vertrek te starten om de tolerantie van de patiënt te kunnen
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testen en het eventueel optreden van nevenwerkingen te kunnen ondervangen (zie
'Nevenwerkingen').
De innameduur wordt niet meer zoals vroeger beperkt tot 16 weken (2
verpakkingen). Indien mefloquine goed verdragen wordt en indien het werkelijk
aangewezen is, kan de innameduur zonder problemen met vele maanden en, indien
echt nodig en goed verdragen, zelfs vele jaren (US, UK) verlengd worden, zonder
risico voor cumulatieve toxiciteit (zie 'Indicaties').
De ervaring in ons centrum leert dat tengere meisjes/vrouwen, beneden de 50 kg,
meer risico voor nevenwerkingen hebben indien ze de volwassen dosis nemen: een
zorgvuldige tolerantietest van 3 weken is aangewezen, en wellicht is het beter om
een lagere dosis mefloquine te blijven gebruiken (zie schema in Hoofdstuk XI).
Voor personen vanaf 90 kg wordt er in een aantal Europese landen (Duitsland,
Italië, Oostenrijk en Zwitserland) ook een dosisaanpassing aanbevolen: vanaf 90 kg
1,5 tablet per week en vanaf 120 kg 2 tabletten per week (met bijvoorbeeld een
inname op dag 1 en dag 4 van elke week).

b) Kinderen < 45 kg: aangepaste dosis, zie de SKP (Samenvatting van de Kenmerken
van het Product) en Hoofdstuk XI. Niet aan kinderen < 5 kg of < 3 maanden.
Tegenaanwijzingen en voorzorgen
Mefloquine mag niet voorgeschreven worden voor profylactisch gebruik
 Indien mefloquine bij vorige inname niet goed werd verdragen.
 Bij patiënten met epilepsie (koortsstuipen in de voorgeschiedenis is geen echte
contra-indicatie; bij recente koortsstuipen is men voorzichtig). Bij familiale
antecedenten van epilepsie dient men ook voorzichtig te zijn.
 Bij patiënten met klachten van duizeligheid of bij patiënten met andere neurologische
aandoeningen en evenwichtsstoornissen
 Bij depressie, zelfmoordgedachten of andere psychische klachten, zoals angststoornis
(angstaanvallen), schizofrenie of psychose (verlies van contact met de werkelijkheid).
Ook bij patiënten in psychisch labiele toestand, of behandeld met anxiolytica, of met
antecedenten van angstaanvallen dient mefloquine vermeden te worden. Bij personen
met uitgesproken familiale antecedenten van psychiatrische stoornissen dient men
ook voorzichtig te zijn.
 Bij ernstige leverfunctiestoornissen.
 Bij allergie voor kinine, kinidine of mefloquine.
 Bij zwartwaterkoorts (een complicatie van malaria die het bloed en de nieren
aantast).
Voorzorgen
 Mefloquine
dient
vermeden
te
worden
bij
patiënten
met
bepaalde
hartritmestoornissen die behandeld worden met bètablokkers (behandeling met
bètablokkers o.w.v. arteriële hypertensie vormt geen contra-indicatie), digoxine,
kinidine en calciumantagonisten.
 Zwangerschap: volgens CDC en WHO en volgens de Belgische samenvatting van
productkenmerken (bijsluiter) mag mefloquine gebruikt worden als preventie tijdens
gans de zwangerschap.
 Borstvoeding: In de Belgische bijsluiter wordt dit nog afgeraden, maar volgens de
richtlijnen in Groot-Brittannië (www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria prevention
in travellers from the UK 2013), WHO en CDC is mefloquine tijdens de borstvoeding
veilig, ook bij baby’s die minder dan 5 kg wegen, dus in de praktijk kan dit in
afgewogen situaties worden gebruikt.
 Vivotif® mag worden ingenomen samen met mefloquine, volgens de WHO pas 72 uur
na de laatste inname van mefloquine.
 Duiken is een relatieve contra-indicatie (zie Hoofdstuk VIII).
 Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP (Samenvatting van de
Kenmerken van het Product) zie www.fagg-afmps.be.
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Nevenwerkingen













Men schat dat ongeveer 1 op 5 personen enige hinder van bijwerkingen kan
ondervinden, dikwijls van mineure en voorbijgaande aard. Waarschijnlijk dient 1
persoon op 20 (dus ongeveer 5%) het geneesmiddel uiteindelijk te stoppen wegens
het optreden van nevenwerkingen, zoals hartkloppingen en maagdarmlast, maar
voornamelijk wegens storende draaiduizeligheid, slapeloosheid, nachtmerries, gevoel
van kortademigheid, ongewoon schommelende stemmingen en opwinding,
neerslachtigheid, depressieve gevoelens, onverklaarbare angst, hoofdpijn.
De inname van mefloquine ‘s avonds kan soms een deel van de ongemakken doen
verdwijnen. Vermoeidheid, stress en uitputting, evenals overdreven alcoholgebruik
zouden anderzijds de kans op psychoneurologische nevenwerkingen kunnen doen
toenemen. Ook met chloroquine (al of niet in combinatie met proguanil, dat sinds
2010 niet meer beschikbaar is op de Belgische markt) zijn dergelijke
psychoneurologische nevenwerkingen beschreven, maar de frequentie ervan bedraagt
bij Lariam® (mefloquine) minstens het dubbele, namelijk tussen 0,1 en 1% voor
mefloquine (volgens een studie in Engeland).
In 1 op 10.000-15.000 innames kunnen er ernstigere psychoneurologische
problemen optreden zoals epilepsie, zelfmoordneiging of psychose. Ook de
psychologische “kater” die de patiënt er (gelukkig uitzonderlijk) kan aan
overhouden mag niet onderschat worden. In al deze gevallen dient de patiënt
zorgvuldig deskundig psychologisch/ psychiatrisch begeleid te worden.
Sinds begin 2014 is het verplicht om de reiziger te waarschuwen over
potentiële bijwerkingen en dient de reiziger een “waarschuwingskaart voor de
patiënt” te ondertekenen en bij zich te houden tijdens de innameperiode. Op deze
waarschuwingskaart staan ook de contactgegevens van de arts in geval van
nevenwerkingen. Indien de nevenwerkingen te hinderlijk worden, dient de patiënt
immers, zo snel mogelijk, betrouwbaar medisch advies in te winnen.
Tolerantietest: indien nooit eerder mefloquine werd ingenomen of bij twijfel over
het al dan niet optreden van nevenwerkingen, wordt aangeraden de inname minimum
2, liefst 3 weken vóór vertrek te starten, wat toelaat een deel van de eventuele
intolerantieverschijnselen nog tijdig op te sporen. Drie kwart van de nevenwerkingen
doen zich immers voor ter gelegenheid van de inname van de eerste drie tabletten
(en meer dan 90% binnen de eerste 5 weken); een deel van de nevenwerkingen
vermindert bovendien in intensiteit na verloop van tijd.
Intolerantieverschijnselen kunnen soms nog laattijdig optreden, of nog
worden uitgelokt door stress en/of oververmoeidheid, slapeloosheid.
Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP (Samenvatting van de
Kenmerken van het Product).

Voor mefloquine blijft de tolerantietest van 2-3 weken een absolute noodzaak. In feite is
het voor iedereen aan te raden om minstens 3 tabletten mefloquine te hebben ingenomen
voor vertrek wegens farmacokinetische redenen (werkzame plasmaspiegel). Verkorting
van die 3 weken is mogelijk onder de vorm van:
1.

Schema voor de geroutineerde gebruiker: één tablet per dag, gedurende drie
opeenvolgende dagen vlak voor vertrek (oplaaddosis), de volgende tablet wordt
ingenomen op dag 7.

2.

Schema voor de nieuwe gebruiker: één tablet per dag, gedurende twee
opeenvolgende dagen bijv. 10 dagen voor vertrek, de derde tablet wordt ingenomen
op dag 7, wat nog steeds enkele dagen voor vertrek is, en wat als tolerantietest kan
doorgaan.
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N.B. De inname van één tablet per dag, gedurende drie opeenvolgende dagen
(oplaaddosis) gaat gepaard met een iets hogere kans op nevenwerkingen en kan in
afgewogen gevallen gebruikt worden als een versnelde tolerantietest.
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VOOR ZONE C MALARIAGEBIEDEN
ATOVAQUONE/PROGUANIL - MALARONE®:
 1 inname/dag, te starten 1 dag voor aankomst in het malariagebied tot en met 7
dagen na het verlaten van malariagebied
 Steeds bij de maaltijd (of met een melkdrank).
 Mag meerdere maanden doorgenomen worden (veel langer dan vermeld op de
SKP, CAVE kostprijs).
 Toegestaan bij kinderen vanaf 5 kg, in aangepaste dosis
 Toegestaan bij zwangere vrouwen of lacterende vrouwen indien noodzakelijk en
geen alternatieven (ook als de baby minder dan 5 kg weegt).
 Is meer dan 95% werkzaam.
DOXYCYCLINE:
 1 tablet (100 mg of ½ tabl. 200 mg) per dag, te starten 1 dag voor aankomst in
het malariagebied tot 4 weken na het verlaten van malariagebied;
 Inname zittend en met veel vloeistof of tijdens de maaltijd (risico voor
slokdarmulceratie indien men het zonder vloeistof of liggend inneemt).
 Mag meerdere maanden ingenomen worden.
 Niet voor kinderen < 8 jaar.
 Volgens sommige richtlijnen mag doxycycline bij zwangeren tijdens het eerste
zwangerschapstrimester;
 Gebruik bij lacterende vrouwen kan in uitzonderlijke omstandigheden.
 Kan soms aanleiding geven tot schimmelinfecties van de mond en vagina, en tot
fototoxische huiduitslag (zonne-allergie).
 Is meer dan 95% werkzaam.
MEFLOQUINE-LARIAM®:
 1 tablet/week ‘s avonds bij de maaltijd, tot 4 weken na terugkeer of na het
verlaten van malariagebied.
 Mag worden gebruikt bij kinderen vanaf 5 kg.
 Toegestaan tijdens de zwangerschap en bij lacterende vrouwen (ook als de baby
minder dan 5 kg weegt).
 Is meer dan 95% werkzaam in de meeste gebieden, maar minder werkzaam in
een aantal gebieden van Thailand, Myanmar, Cambodja, Vietnam, Papoea en
Papoea-Nieuw-Guinea.
1. TEGENAANWIJZINGEN te bespreken met de arts; waarschuwingskaart mee te
geven.
 depressie, zelfmoordgedachten
 andere psychische klachten, zoals angststoornis (angstaanvallen), schizofrenie
of psychose (verlies van contact met de werkelijkheid)
 epilepsie
 bepaalde hartritmestoornissen
 bij vorige inname niet voldoende goed verdragen, allergie voor kinine, kinidine of
mefloquine
 ernstige leverklachten of zwartwaterkoorts (een complicatie van malaria die het
bloed en de nieren aantast).
2. STARTEN: steeds 3 tabletten ingenomen vóór vertrek
Indien mefloquine nooit
Klassiek:
eerder werd ingenomen

Doe een 'tolerantietest'

Neem 1 tablet/week, te starten

In geval er
geen tijd meer
is vóór vertrek
& alleen indien
mefloquine
reeds eerder
goed verdragen
werd
Neem 1 tablet
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= 1 tablet per week, 2-3
weken voor vertrek
= minstens 3 tabletten in
te nemen voor vertrek

ruim 2 weken voor vertrek of neem
1 tabl./dag gedurende 2 dagen,
ruim 1 week vóór vertrek
(oplaaddosis), en neem verder 1
tabl./week

per dag
gedurende de
3 opeenvolgende
dagen vlak
vóór vertrek
(oplaaddosis),
en neem verder
1 tablet per
week

3. MOGELIJKE NEVENWERKINGEN
De grote
Intolerantieverschijnselen kunnen zijn :
meerderheid
 draaiduizeligheid, nachtmerries, slapeloosheid, opgejaagd gevoel,
verdraagt
gevoel van kortademigheid, rusteloosheid, gevoel van
mefloquine
verwardheid, stemmingswisselingen, gevoel van wantrouwen
zonder
(paranoia), ongewoon gedrag of agressie, onverklaarde angst,
problemen
paniekaanvallen, neerslachtigheid tot depressieve gevoelens,
zelfmoordgedachten, gedrag waarbij men zichzelf in gevaar
brengt, psychose, hallucinaties, hoofdpijn, hartkloppingen,
maagdarmbezwaren
75% van de intolerantie-verschijnselen treden op ter
gelegenheid van de eerste drie pillen; 95% heeft zich
aangediend na de eerste 6 pillen; de kansen op nevenwerking
nemen dus duidelijk af naarmate men het product langer
verdragen heeft. Soms kunnen nevenwerkingen toch nog
laattijdig optreden, of nog worden uitgelokt door stress en / of
oververmoeidheid, slapeloosheid.
Mag vele
Soms treden deze nevenwerkingen maar zeer geleidelijk op
maanden, en
waardoor ze relatief laattijdig onderkend worden – wees
indien nodig,
hiervoor alert.
meerdere
Onmiddellijk en definitief stoppen bij ernstige nevenwerkingen !
jaren
Overweeg mefloquine te stoppen indien te lastig, en schakel over naar
ingenomen
een ander antimalariamiddel. Bij ernstige neveneffecten, pleeg zo
worden
VLUG mogelijk overleg met de voorschrijvende arts OF met een arts
met ervaring (in een van de Belgische Travel Clinics)
4. ALTERNATIEVEN: men kan op reis zonder problemen overschakelen van de ene
dag op de andere naar:
Atovaquone/Proguanil - Malarone®: 1 tablet per dag. Indien men reeds in
malariarisicogebied vertoeft of er geweest is, en er wordt overgeschakeld naar
Atovaquone/Proguanil als malariapreventie (of men is meer dan 1 pil vergeten in te
nemen), dan moet Atovaquone/Proguanil - Malarone® altijd worden doorgenomen tot
minstens 4 weken na die omschakeling – dit betekent in een aantal situaties dat
het langer dan de voorgeschreven 7 dagen na het verlaten van het malariarisicogebied
moet ingenomen worden (gebaseerd op CDC & WHO - 2010):
• Verandering ≥ 3 weken voor terugreis: inname tijdens de rest van het verblijf - tot 7
dagen na het verlaten van het malariagebied;
• Verandering < 3 weken voor terugreis: inname tot 4 weken na de omschakeling;
• Verandering na terugreis (= na het verlaten van het malariagebied): nog 4 weken
innemen.
Atovaquone/Proguanil - Malarone is meer dan 95% werkzaam en mag zeker
maandenlang gebruikt worden (houd rekening met de kostprijs).
Doxycycline: 1 tablet 100 mg of ½ tabl. 200 mg/dag, te starten 1 dag voor vertrek
tot 4 weken na het verlaten van malariagebied.
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IV. Chloroquine-Nivaquine® (verpakking met 100 tabletten)
Indicaties
Profylaxe met alleen chloroquine wordt enkel nog aanbevolen in ZONE A/B (WHO zone
B). Het zijn gebieden waar voornamelijk malaria door P. vivax heerst, en waar P.
falciparum afwezig is of waar P. falciparum nog 100% gevoelig is aan chloroquine. In
praktijk zal dit in zeldzame omstandigheden worden voorgesteld in beperkte gebieden
van Centraal-Amerika, Peru en Bolivia en in Haïti. Echter het gebruik van chloroquine
voorkomt niet de vorming van hypnozoïeten in geval van besmetting door P vivax of P
ovale, dus antimugmaatregelen zijn in die regio’s uiterst belangrijk!
Posologie en gebruiksaanwijzing
a) Volwassenen en kinderen > 13 jaar: de aanbevolen dosis bedraagt 3 tabl. van 100
mg in één maal in te nemen, 1 x per week, bijv. ‘s zondags. Deze medicatie wordt
genomen tijdens een maaltijd. In geval van gastro-intestinale intolerantie mag de dosis
verdeeld worden over 2 innames per week.
b) Kinderen < 13 jaar: zie Hoofdstuk XI.
Tegenaanwijzingen en bijzondere voorzorgen








Chloroquine zal met grote voorzichtigheid gebruikt worden bij antecedenten van
epilepsie en psoriasis.
Tegenaangewezen bij patiënten met veralgemeende psoriasis, myasthenia gravis en
porphyria cutanea tarda.
Niettegenstaande de SKP (Samenvatting van de Kenmerken van het Product)
vermeldt dat chloroquine niet zal voorgeschreven worden voor profylactisch gebruik
bij patiënten met antecedenten van retina-afwijkingen, hoeven vooraf bestaande
oogafwijkingen niet per se een contra-indicatie voor kortdurend chloroquinegebruik te
zijn. In individuele gevallen is de oogarts het best geplaatst om hierover te oordelen.
Chloroquine zal met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten met lever- of
nierinsufficiëntie.
Mag gebruikt worden bij zwangerschap en borstvoeding.
Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP (Samenvatting van de
Kenmerken van het Product) zie www.fagg-afmps.be.

Nevenwerkingen








Men schat dat ongeveer 1 persoon op 5 last zal hebben van nevenwerkingen, en dat
waarschijnlijk 1 persoon op 20 het gebruik ervan zal dienen te stoppen. Deze
incidentie is vergelijkbaar met deze van mefloquine.
De voornaamste nevenwerkingen van chloroquine zijn van gastro-intestinale aard.
Jeuk, urticaria en voorbijgaande accomodatiestoornissen werden eveneens gemeld.
Oogafwijkingen (reversibele opacificatie van de cornea, soms irreversibele
retinopathieën) en gehoorstoornissen (voor hoge tonen) doen zich alleen voor na
langdurige behandeling met hoge dosissen, en werden tot op heden nooit beschreven
bij het gebruik van de lage dosis van 3 tabletten per week (de WGO raadt wel aan om
bij een cumulatieve dosis van 100 g chloroquine of vanaf een inname langer dan 5
jaar een tweejaarlijkse screening van de oogfundus te laten uitvoeren om vroege
opstapelingsverschijnselen in de retina op te sporen).
Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP (Samenvatting van de
Kenmerken van het Product).
Bij intolerantie voor chloroquine of bij het niet beschikbaar zijn van chloroquine
(begin 2008) is de inname van Plaquenil® (het aan chloroquine verwante
hydroxychloroquinesulfaat) 2 tabletten van 200 mg in één enkele inname per week
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het alternatief in ZONE A/B (WHO B). Voor volledige informatie in verband met de
tegenaanwijzingen en de voorzorgen wordt verwezen naar de SKP (Samenvatting van
de Kenmerken van het Product).
N.B. Reizigers die dagelijks Plaquenil® innemen ter behandeling van bepaalde
reumatische aandoeningen, kunnen ook als beschermd worden beschouwd indien er
chemoprofylaxe nodig is in een A/B-ZONE (WHO B).
V. Nivaquine®-Paludrine®
Aangezien Paludrine sinds 2010 niet meer beschikbaar is op de Belgische markt en
omwille van de onwerkzaamheid van deze combinatie in de meeste landen, wordt hier
geen verdere informatie meer over verstrekt.
VI. Andere preventieve geneesmiddelen
In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan primaquine 30 mg per dag overwogen
worden als preventie (te starten 1 dag voor aankomst in het malariagebied tot 7 dagen
na het verlaten van malariagebied). Dit kan alleen maar in een gespecialiseerd centrum
beslist worden, omdat het product niet verkrijgbaar is via de apotheek en omwille van de
mogelijke nevenwerkingen (ernstige hemolyse bij glucose-6-fosfaat dehydrogenase
deficiëntie – er moet steeds eerst een test gebeuren). In de toekomst wordt wel
tafenoquine verwacht, een zeer werkzaam derivaat van primaquine, dat een zeer lang
eliminatiehalfleven heeft, en dat wellicht mits de inname van een beperkt aantal
tabletten gedurende enkele dagen voor vertrek voor meerdere weken bescherming biedt.
Pyrimethamine (Daraprim®) en de associatie pyrimethamine/dapsone (Maloprim®, niet
gecommercialiseerd in België) zijn beduidend minder doeltreffend, zelfs in combinatie
met chloroquine. Indien de dosis Maloprim® verdubbeld zou worden, neemt de
doeltreffendheid weliswaar toe, maar ten koste van een ontoelaatbaar toxiciteitsrisico
(beenmergdepressie). Om deze redenen dienen beide producten niet meer gebruikt te
worden!
Er wordt veel gesproken over het geneesmiddel artemisinine (en afgeleide producten
zoals artemether), afkomstig van Chinese planten. Dit malariamiddel is zeer doeltreffend,
maar is absoluut niet geïndiceerd voor preventieve inname. Het is onjuist dat dit
geneesmiddel elke preventie zou overbodig maken.
Extracten van de plant Artemisia annua onder de vorm van thee of kruidenpilletjes zijn
absoluut af te raden, want de werkzaamheid hiervan is onbeduidend tot afwezig.
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VERSPREIDING VAN MALARIA
http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/Malaria-World.jpg

Reproduced, by permission, from: International travel and health. Geneva, World Health Organization, 2016.

De verschillende malariazones worden in België onderverdeeld volgens
 hoe hoog het risico is
wit: geen risico,
roze: laag risico
rood: matig tot hoog risico
 welk type malaria het meest voorkomt (cfr. onderstaand schema).
Deze onderverdeling is grotendeels gebaseerd op de WHO-malariacategorieën, maar
er zijn kleine verschillen (zo gebruiken wij geen categorie D).
ZONE A = Very limited risk of malaria transmission = Mosquito bite prevention
only
ZONE B = Risk of P. vivax malaria or fully chloroquine-sensitive P. falciparum
only = Mosquito bite prevention plus (sometimes) chloroquine chemoprofylaxe
ZONE C = Moderate to high risk of falciparum malaria resistant to chloroquine
and sulfadoxine/pyrimethamine, or multidrug resistant falciparum malaria
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Malaria-advies voor expatriates
Personen die reeds langere tijd op een vaste plek in de tropen verblijven kunnen
dikwijls (in situaties met lage tot middelmatige transmissie van malaria) preventie met
malariapillen stoppen. In het algemeen wordt goede malariaprofylaxe geadviseerd tijdens
een overbruggingsperiode van ongeveer 3-6 maanden. Deze tijd moet gebruikt worden
om de andere maatregelen toe te passen, met name het muggenvrij maken van de
woning, met eventueel het gebruik van geïmpregneerde muggennetten, het oriënteren
op de lokale medische zorg voor goede diagnostiek en adequate snelle behandeling
(eventueel noodbehandeling, die men liefst vanuit Europa meeneemt, rekening houdend
met het grote risico voor totaal onwerkzame namaak-malariatabletten op de lokale
markt).
Indien men na enkele maanden (of na enkele weken of na enkele jaren) besluit om de
preventieve geneesmiddelen te stoppen, is het van het allergrootste belang:
(1) om zich maximaal tegen muggenbeten te beschermen 's avonds en 's nachts,
(2) en dient men een mogelijke malaria-aanval te kunnen herkennen (of althans
vermoeden) en correct te kunnen behandelen.
Aangezien men ondanks maximale preventie toch een doorbraakmalaria kan krijgen, zijn
alertheid (koorts is malaria tot het tegendeel bewezen) en de juiste behandeling een heel
belangrijk aspect van de informatie. De seizoensgebonden inname van antimalariamiddelen
kan in een aantal gevallen ook een oplossing zijn.
Voor opgroeiende kinderen, zwangere vrouwen en personen die om één of andere reden
verzwakt zijn, blijft het echter dikwijls te riskant om zonder overleg te stoppen met
preventieve medicatie en dit moet dus individueel bekeken worden.
Reizigers, die slechts voor korte periodes in malariagebied verblijven, bevinden zich niet in
dezelfde situatie als personen die reeds geruime tijd op een vaste plek in de tropen wonen.
Zij bevinden zich in een veel kwetsbaarder positie en veranderen ook continu van plaats,
met voortdurend wisselend malariarisico. De inname van preventieve geneesmiddelen
speelt ook bij hen een veel belangrijker rol, zeker in Afrika. Een expatriate die risicovolle
uitstappen of missies doet naar andere malariagebieden dient eveneens chemoprofylaxe
in te nemen.
In
de
meeste
gebieden
in
Azië
en
Latijns
Amerika
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/01086/index.html?
lang=de#sprungmarke0_6) ( paludisme) kan men opteren om geen preventieve
malariapillen in nemen mits strikte antimugmaatregelen van zonsondergang tot
zonsopgang en mits lokale beschikbaarheid van betrouwbare malariadiagnose en
behandeling. Het malariarisico is meestal laag tot verwaarloosbaar en wordt bepaald door
de bezochte regio, het seizoen, en of men in de stad of het platteland verblijft, maar
vooral door de manier waarop men de avonden en de nachten doorbrengt . Bij ziekte
moet men steeds aan malaria denken en dringend een arts raadplegen). In sommige
gevallen kan men een malarianoodbehandeling met begeleidende instructies meenemen
(Atovaquone/Proguanil - Malarone® of Riamet® / Eurartesim® (mits inachtname van
strikte voorzorgsmaatregelen, zie verder).
http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/NNOODMAL.pdf
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6.

Noodbehandeling

Algemeenheden
1) Indien men koorts heeft (vanaf 38 °C in de oksel, continu of met schommelingen,
langer durend dan 24 uur) tijdens een verblijf in malariagebied of tot 3 maanden erna,
moet men steeds aan de mogelijkheid van malaria denken (behalve tijdens de eerste 7
dagen van het verblijf), en dringend medische hulp inroepen (malariatest en/of
malariabehandeling). Malaria kan dodelijk verlopen indien de behandeling met enkele
dagen wordt uitgesteld. De beginsymptomen van malaria kunnen overigens zeer banaal
lijken. De reiziger dient steeds zijn temperatuur te meten bij onwel voelen, zelfs als hij
persoonlijk meent geen of maar amper koorts te hebben. Het valt immers geregeld voor
dat de zieke de eerste dagen hoegenaamd niet 'het gevoel van koorts' heeft, wat de situatie
erg verraderlijk maakt, omdat er kostbare tijd waarin men nog vlot een malaria kan
behandelen, verloren gaat. Een thermometer is dan ook een onontbeerlijk onderdeel van
de reisapotheek.
Een “malariasneltest” of antigentest wordt met succes gebruikt in combinatie met een
klassieke dikdruppel en bloeduitstrijkje in laboratoriaomstandigheden, uitgevoerd door
getraind personeel. In theorie zou dit een aantrekkelijke tool kunnen zijn voor reizigers
die reizen naar regio’s waar het malariarisico matig tot laag is, of voor expats of reizigers
die een lange reis maken, maar deze techniek is niet gevalideerd voor gebruik door leken
en mag dus niet voor zelftesting verkocht worden. Er worden allerlei testen te koop
aangeboden via internet, van soms zeer wisselende kwaliteit, maar vaak is er een
probleem met het diluent (het oplosmiddel dat nodig is om de test uit te voeren lekt of
verdampt soms in de flacon) en de uitvoering en interpretatie van de test door de
persoon in kwestie, die niet getraind is en geen handleiding kreeg. Omwille van al deze
beperkingen is het gebruik van dit soort testen door de reiziger af te raden en zeker niet
betrouwbaar genoeg om op basis hiervan te besluiten of iemand al dan niet malaria heeft
en hem al dan niet een malariabehandeling te laten nemen.
2) Omdat niet overal ter wereld een aangepaste behandeling voorhanden is of omdat er
een groot risico is voor onwerkzame namaakmalariatabletten, is het in een aantal
gevallen nodig om de malariabehandeling op zak te hebben.
In vele gebieden van Latijns-Amerika en Azië kan voor avontuurlijke reizigers, na een
zorgvuldige evaluatie van het malariarisico in functie van verblijfsmodaliteiten, geopteerd
worden om geen chemoprofylaxe te nemen, mits strikte maatregelen tegen
muggenbeten van zonsondergang tot zonsopgang. Bij ziekte moet men aan malaria
denken en meteen een arts consulteren. In sommige gevallen kan men een
malarianoodbehandeling meenemen met begeleidende instructies (“standby emergency
treatment of SBET”).
3) Men start de behandeling liefst onder medisch toezicht. Slechts indien geen adequate
medische hulp voorhanden is, kan de reiziger zelf de behandeling starten. Dan nog moet
snel nadien medische hulp gezocht worden, omdat niet elke koortsaanval, zelfs met
succes behandeld met antimalariamiddelen, noodzakelijk malaria is!
4) De volgende behandelingsschema’s worden aanbevolen:
(zie
ook
de
hand-out
'malaria-noodbehandeling'
http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/nnoodmal.pdf).
I.
II.
III.
IV.

Atovaquone/proguanil- Malarone®
Artemeter/lumefrantine- Riamet®
Dihydroartemisine/piperaquine-Eurartesim®
Kinine+ doxycycline
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Chloroquine (NIVAQUINE) kan ook nog als zelfbehandeling gebruikt worden in
Midden-Amerika (en dus ook in Haïti en de Dominicaanse republiek)
5) Indien op reis een zelfbehandeling voor malaria nodig was, is een medische controle
bij thuiskomst geïndiceerd.
Het is belangrijk om de reizigers aan wie een zelfbehandeling werd meegegeven
erop te wijzen dat deze uitsluitend bedoeld is voor gebruik tijdens de reis, en
dan nog enkel wanneer er binnen de 24 uur geen betrouwbare medische hulp
voorhanden is.
Het gebruik van deze noodbehandeling op eigen initiatief bij koorts of andere
symptomen optredend na thuiskomst kan immers leiden tot gevaarlijke
vergissingen.
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SCHEMA I: Atovaquone/Proguanil - MALARONE®
Een zeer werkzaam, veilig en goed verdragen geneesmiddel in geval van ongecompliceerde
malaria is het product Atovaquone/Proguanil - Malarone® (250 mg atovaquone + 100 mg
proguanil per tablet; 12 tabletten per verpakking). In België gebruiken we dit product als
eerste keuze voor een noodbehandeling (SBET) tijdens de reis.
Posologie en gebruiksaanwijzing
Een volwassene neemt 4 tabletten in eenmaal per dag, drie dagen na elkaar op hetzelfde
uur, steeds met voedsel of met een melkdrank. Soms lokt de inname van het geneesmiddel
braken uit.
Voor kinderen is een dosisaanpassing nodig (zie ook Hoofdstuk XI):
Beneden de 5 kg – niet van toepassing
5-8 kg
2 pediatrische tabletten/dag, in één inname, 3 opeenvolgende dagen
9-10 kg
3 pediatrische tabletten/dag, in één inname, 3 opeenvolgende dagen
11-20 kg
1 tablet voor volwassenen/dag, in één inname, 3 opeenvolgende
dagen
21-30 kg
2 tabletten voor volwassenen/dag, in één inname, 3 opeenvolgende
dagen
31-40 kg
3 tabletten voor volwassenen/dag, in één inname, 3 opeenvolgende
dagen
Vanaf 40 kg 4 tabletten voor volwassen/dag, in 1 inname x 3 dagen =
volwassen dosis
1 pediatrische tablet Malarone Junior® bevat 62,5 mg atovaquone en 25 mg proguanil.
Tegenaanwijzingen en bijzondere voorzorgen
Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP's (Samenvattingen van de
Kenmerken van het Product) zie www.fagg-afmps.be.




Atovaquone/Proguanil - Malarone® kan niet gebruikt worden bij kinderen die minder
dan 5 kg wegen (zie Hoofdstuk XI).
Atovaquone/Proguanil – Malarone® mag enkel als malariabehandeling tijdens de
zwangerschap of bij lacterende vrouwen als er geen aanvaardbare alternatieven voor
handen zijn. Er zijn weinig gegevens over deze indicatie.
Atovaquone/Proguanil - Malarone® kan niet gebruikt worden bij ernstige
nierinsufficiëntie (creatinineklaring van minder dan 30 ml/minuut).

Nevenwerkingen
Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP's (Samenvattingen van de
Kenmerken van het Product) zie www.fagg-afmps.be.



Hoofdpijn, buikpijn, braken en diarree kunnen voorkomen; de bijwerkingen zijn over
het algemeen mild en van beperkte duur.
Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP (Samenvatting van de
Kenmerken van het Product).
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SCHEMA II: Artemether/ lumefantrin - RIAMET®
Riamet® is een vaste combinatie van 20 mg artemether en 120 mg lumefantrine per
tablet (24 tabletten per verpakking). Dit is een zeer werkzaam geneesmiddel voor de
behandeling van acute, niet-gecompliceerde malaria door Plasmodium falciparum, bij
patiënten vanaf een lichaamsgewicht van 5 kg.
In België en Nederland is men restrictief in het gebruik van dit product als
noodbehandeling en wordt dit enkel in afgewogen situaties meegegeven. In Zwitserland
en Groot-Brittannië wordt Riamet® als een alternatief voor Atovaquone/Proguanil Malarone-noodbehandeling meegegeven. Omwille van een theoretisch risico voor QTtijdverlenging moet voor de toediening een EKG worden genomen (zie verder bij
voorzorgsmaatregelen), en combinatie met andere geneesmiddelen die een QTtijdverlenging kunnen geven, zoals macroliden of fluorochinolonen moet vermeden
worden.
Posologie en gebruiksaanwijzing
Een volwassene (of kind vanaf 12 jaar, en vanaf 35 kg of meer) neemt zes dosissen van
vier tabletten, dus in totaal 24 tabletten, toegediend over een periode van 60 uur
volgens dit schema:


de eerste dosis van vier tabletten, toegediend op het ogenblik van de initiële
diagnose, wordt gevolgd door vijf opeenvolgende dosissen van vier tabletten,
toegediend 8, 24, 36, 48 en 60 uur later; steeds met enig voedsel.

Kinderen en baby’s die 5 tot 35 kg wegen
Een kuur van 6 doses wordt aanbevolen met 1 tot 3 tabletten per dosis, afhankelijk van
het lichaamsgewicht:
 5 tot minder dan 15 kg lichaamsgewicht: de eerste dosis van één tablet die
gegeven wordt op het moment van de initiële diagnose, dient gevolgd te
worden door 5 volgende doses van één tablet die gegeven worden na 8, 24,
36, 48 en 60 uur.
 15 tot minder dan 25 kg lichaamsgewicht: de eerste dosis van twee tabletten
die gegeven wordt op het moment van initiële diagnose, dient gevolgd te
worden door 5 volgende doses van twee tabletten die gegeven worden na 8,
24, 36, 48 en 60 uur.
 25 tot minder dan 35 kg lichaamsgewicht: de eerste dosis van drie tabletten,
die gegeven wordt op het moment van initiële diagnose, dient gevolgd te
worden door 5 volgende doses van drie tabletten die gegeven worden na 8,
24, 36, 48 en 60 uur.
Er is geen specifieke verpakking verkrijgbaar voor de behandeling van kinderen en
baby’s.
Gegevens bekomen bij een beperkt aantal patiënten in een malaria-endemische zone
hebben aangetoond dat nieuwe infecties kunnen worden behandeld met een tweede kuur
Riamet®. Bij gebrek aan gegevens over de carcinogeniteit en de klinische ervaring, is de
toediening van meer dan twee Riamet® behandelingen niet aan te raden.
Tegenaanwijzingen en bijzondere voorzorgen


Riamet® mag tijdens het tweede en derde trimester van een zwangerschap
gebruikt worden (bijsluiter 2015 “als het verwachte voordeel voor de moeder
opweegt tegen het risico voor de foetus”). In Nederland is het momenteel
eerste keuze in deze situatie. Het mag niet worden gebruikt tijdens het eerste
trimester van de zwangerschap wegens vermoeden van teratogeniciteit of
borstvoeding (wegens gebrek aan gegevens), tenzij in levensbedreigende
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situaties, waarin geen andere effectieve malariamiddelen beschikbaar zijn.
Wegens het theoretisch risico voor QT-tijdverlenging wordt in principe best
een ECG genomen voor de toediening (voor volledige informatie wordt
verwezen naar de SKP (Samenvatting van de Kenmerken van het Product,
www.fagg-afmps.be), en dient de combinatie met andere geneesmiddelen die
een QT-tijdverlenging kunnen geven, zoals macroliden of fluorochinolonen (in
de reisapotheek aanwezig voor reizigersdiarree) vermeden te worden. In
Zwitserland en Groot-Brittannië wordt Riamet® wel als een alternatief voor
Atovaquone/Proguanil
Malarone-noodbehandeling
meegegeven.
In
Nederland is men ook restrictief in het gebruik. In de tropen wordt anderzijds
het identieke product Co-artem® zeer dikwijls gebruikt om zieke reizigers en
expatriates
te
behandelen,
blijkbaar
zonder
problemen
van
hartritmestoornissen. Recente studies leren bovendien dat het wel veilig is in
gebruik, en ook de WHO neemt het op in de lijst van aanbevolen producten
voor malarianoodbehandeling (2010).
Voorzichtigheid is geboden wanneer Riamet® wordt toegediend aan patiënten
met ernstige lever- , nier-, of hartproblemen. Bij deze patiënten is een ECGcontrole en een controle van de kaliëmie aangewezen.

Nevenwerkingen
Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP's (Samenvattingen van de
Kenmerken van het Product) zie www.fagg-afmps.be.
 Riamet® blijkt een veilig en goed verdragen geneesmiddel te zijn.
 Hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen, buikpijn, diarree, anorexie, braken,
nausea, palpitaties, pruritus, rash, artralgieën, myalgieën, asthenie,
vermoeidheid, hoest kunnen voorkomen; de bijwerkingen zijn weinig frequent,
en over het algemeen mild en van beperkte duur.
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SCHEMA III: Dihydroartemisinine/ piperaquine - EURARTESIM®
Eurartesim® is een vaste combinatie van piperaquine en dihydroartemisinine.
Dit is een zeer werkzaam geneesmiddel voor de behandeling van acute, nietgecompliceerde malaria door Plasmodium falciparum, bij patiënten vanaf een
lichaamsgewicht van 5 kg.
De 320 mg/40 mg tabletten hebben twee ’σ’ letters aan één zijde en zijn beschikbaar in
doordrukstrips met 3, 6, 9 of 12 tabletten.
De 160 mg/20 mg tabletten (voor kleine kinderen van 5 tot 12 kg) hebben de letters ‘S’
en ‘T’ aan één zijde en zijn beschikbaar in doordrukstrips met 3 tabletten.
Posologie en gebruiksaanwijzing
Eurartesim dient gedurende drie opeenvolgende dagen in totaal 3 doses, elke dag op
hetzelfde tijdstip te worden toegediend:
Een volwassene


van 36 tot minder dan 75 kg neemt drie tabletten van 320 mg/40 mg per dag (in totaal
9 tabletten)



van 75 tot 100 kg neemt vier tabletten van 320 mg/40 mg per dag (in totaal 12
tabletten)

Kinderen en baby’s die 5 tot 35 kg wegen





van 5 tot minder dan 7 kg : een halve tablet van 160 mg/20 mg per dag (in totaal 1,5
tablet)
van 7 tot minder dan 13 kg : één tablet van 160 mg/20 mg per dag (in totaal 3
tabletten)
van 13 tot minder dan 24 kg : één tablet van 320 mg/40 mg per dag (in totaal 3
tabletten)
van 24 tot minder dan 36 kg : twee tabletten van 320 mg/40 mg per dag (in totaal 6
tabletten)

Tegenaanwijzingen en bijzondere voorzorgen
Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP's (Samenvattingen van de
Kenmerken van het Product) zie www.fagg-afmps.be.






Eurartesim® mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap vanaf het
tweede trimester. Het mag niet worden gebruikt tijdens het eerste trimester
van de zwangerschap wegens vermoeden van teratogeniciteit of borstvoeding
(wegens gebrek aan gegevens), tenzij in levensbedreigende situaties, waarin
geen andere effectieve malariamiddelen beschikbaar zijn.
Wegens het theoretisch risico voor QT-tijdverlenging wordt in principe best
een ECG genomen voor de toediening (voor volledige informatie wordt
verwezen naar de SKP (Samenvatting van de Kenmerken van het Product)
www.fagg-afmps.be), en dient de combinatie met andere geneesmiddelen
die een QT-tijdverlenging kunnen geven, zoals macroliden of fluorochinolonen
(in de reisapotheek aanwezig voor reizigersdiarree) vermeden te worden.
Voorzichtigheid is geboden wanneer Eurartesim® wordt toegediend aan
patiënten met ernstige lever- , nier-, of hartproblemen. Bij deze patiënten is
een ECG-controle en een controle van de kaliëmie aangewezen.

Nevenwerkingen
Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP's (Samenvattingen van de
Kenmerken van het Product) zie www.fagg-afmps.be.
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 Eurartesim® blijkt een veilig en goed verdragen geneesmiddel te zijn.
Hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen, buikpijn, diarree, anorexie, braken,
nausea, palpitaties, pruritus, rash, artralgieën, myalgieën, asthenie,
vermoeidheid, hoest kunnen voorkomen; de bijwerkingen zijn weinig frequent,
en over het algemeen mild en van beperkte duur.

III - 30

SCHEMA IV: KININE + DOXYCYCLINE
Quinine in combinatie met doxycycline is ook zeer werkzaam, maar is niet handig als
“stand-by emergency treatment”.
Posologie en gebruiksaanwijzing
1) De behandeling zal gestart worden met KININE.
 Voor een doorsnee volwassene: 500 mg kininesulfaat (magistraal voorschrift)
om de 8 uur gedurende minstens 3 dagen.
 Voor kinderen: 10 mg kininesulfaat per kg gewicht (max. 500 mg) om de 8
uur.
2) Geassocieerd met (of vanaf de 2de of de 3de dag) van de kininekuur (op het ogenblik
dat de nausea minder uitgesproken is) start men DOXYCYCLINE, 200 mg de eerste dag,
gevolgd door 100 mg per dag gedurende de volgende 6 dagen. Doxycycline dient zittend
ingenomen te worden met voldoende vloeistof.
3) Zo de koorts traag daalt, neemt men nadien best de kinine nog enkele dagen verder
in. Bij een aanval van falciparum-malaria in het Verre Oosten en in het Amazonegebied
dient de behandeling met kinine en doxycycline 7 dagen te worden volgehouden o.w.v.
de mogelijke resistentie.
Tegenaanwijzingen en bijzondere voorzorgen



Doxycycline zal niet toegediend worden aan zwangere vrouwen of kinderen
onder de 8 jaar! Voor deze patiënten is CLINDAMYCINE, in associatie met
kinine, een aanvaardbaar alternatief.
Blootstelling aan zonlicht dient vermeden te worden tijdens een behandeling
met tetracyclines, omwille van het risico voor fotosensibilisatie.

Nevenwerkingen




Kinine kan hinderlijke nevenwerkingen geven. Bij een kortdurende
behandeling zijn ze meestal slechts middelmatig uitgesproken: het gaat vooral
om oorsuizen, gehoordaling, duizeligheid en hoofdpijn. Deze verschijnselen
zijn omkeerbaar, en verdwijnen snel na het stoppen of verminderen van de
dosis (vanaf de derde dag kan men dan 500 mg om de 12 uur laten innemen).
De patiënt dient hiervan wel verwittigd te zijn.
Voor de nevenwerkingen van doxycycline wordt verwezen naar de SKP's
(Samenvattingen van de Kenmerken van het Product) zie www.faggafmps.be.
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Mefloquine (Lariam®)
Omwille van de bijwerkingen en omdat er goede alternatieven zijn, wordt Lariam®
(mefloquine) niet meer als noodbehandeling mee gegeven aan tropenreizigers.
ARTEMISININE-COMBINATIES
Artemisinine en zijn derivaten zijn zeer doeltreffend als malariabehandeling, en zijn
momenteel beschikbaar in de meeste landen in het Verre Oosten en in sub-Saharisch
Afrika. Het mag enkel in combinatie met een ander geneesmiddel gebruikt worden; vaste
combinaties zijn onder andere:

Riamet® (artemether + lumefantrine) is momenteel in de meeste Europese landen
verkrijgbaar (= Co-artem® in Afrika) zie hoger;

Eurartesim® (sigma-tau) (1 tablet bevat 160 mg piperaquinetetrafosfaat en 20 mg
DHA = dihydroartemisinine) : 3-4 tabletten voor een volwassene (in functie van het
lichaamsgewicht) gedurende drie opeenvolgende dagen in totaal 3 doses, elke dag
op hetzelfde tijdstip. Voor verdere details en voor de nevenwerkingen wordt
verwezen naar de SKP's (Samenvattingen van de Kenmerken van het Product) zie
www.fagg-afmps.be;

er zijn hierop vele varianten met vele lokale merknamen.
De Wereldgezondheidsorganisatie keurt sinds 2005 formeel het gebruik van artemisinine als
monotherapie af, wegens de vrees voor het ontstaan van resistentie. Enkel de combinatie
met een ander werkzaam malariageneesmiddel is aanvaardbaar. Wanneer dit geneesmiddel
alleen en zo kortdurend gebruikt wordt, is er een reële kans op herval (minstens 5-10%).
Wanneer het korter dan 5 dagen wordt ingenomen, daalt de werkzaamheid zeer sterk. De
dosis voor artesunaat is 200 mg de eerste dag, gevolgd door 100 mg per dag gedurende de
volgende 4 dagen; steeds in een combinatie met doxycycline (zoals bij kinine), of
Lariam® (mefloquine) (standaardbehandeling in bijv. Thailand) of Fansidar®, om tot een
volledige en definitieve eliminatie van de malariaparasiet te komen.
Extracten van de plant Artemisia annua onder de vorm van thee of kruidenpilletjes zijn
absoluut af te raden, want de werkzaamheid hiervan is onbeduidend tot afwezig.
N.B: CHLOROQUINE
Indien men beslist om een malaria-aanval toch te behandelen met chloroquine alléén
(b.v. zo men zich in een gebied bevindt waar DE KANS OP CHLOROQUINE-RESISTENTIE
ERG GERING OF ONBESTAANDE IS, en zo men geen chloroquine innam als preventie en
men beginnende symptomen heeft van een mogelijke malaria), dan is het van het
grootste belang om dit op een correcte manier te doen: 25 mg/kg lichaamsgewicht op 3
dagen, niet korter en niet langer.
NIVAQUINE
Voor volwassenen
dag 1
dag 2
dag 3

7.

6
3
3
3

tabletten
tabletten
tabletten
tabletten

van
van
van
van

100
100
100
100

Voor kinderen
mg ineens
mg 8 u later
mg
mg

10 mg/kg
5 mg/kg
5 mg/kg
5 mg/kg

Na terugkeer

(1) Gedurende de eerste drie maanden na terugkeer blijft het raadzaam om bij koorts
die langer dan 24 uur duurt, aan malaria door Plasmodium falciparum te denken als
mogelijke oorzaak, o.w.v. volgende redenen:
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geen enkele vorm van chemoprofylaxe (hoewel zeer werkzaam) is 100%
doeltreffend;
de incubatieduur kan variëren (van 10 dagen tot enkele weken, soms tot enkele
maanden).

(2) Falciparum-malaria geeft meestal geen typisch koortspatroon, en kan door de
aanwezigheid van andere symptomen heel verschillende aandoeningen nabootsen (zoals
griepaal syndroom, diarree en soms zelfs dysenterie).
 Diagnose: het correct laten uitvoeren en interpreteren van een dikdruppelonderzoek en van een bloeduitstrijkje in combinatie met een sneltest, waarbij het
resultaat dient gekend te zijn binnen enkele uren, is van het allergrootste
belang. Men moet hiervoor niet wachten tot er een nieuwe koortsaanval optreedt! De
arts moet niet zelf de preparaten vervaardigen, doch enkel een tube bloed
afnemen (EDTA-tube) en van het labo de verzekering krijgen voor een snelle
uitvoering van de testen. Het vitale belang van de snelle diagnose dient dan ook
duidelijk te worden uitgelegd aan de reiziger vóór zijn vertrek. Het grootste deel van
de sterfgevallen door malaria na terugkeer zijn het gevolg van een verkeerde of
laattijdige diagnose ('doctor’s delay').
 Behandeling: indien iemand malaria doormaakt na een verblijf in een regio waar er
de geringste kans op chloroquineresistentie bestaat, dient men deze malaria als
potentieel chloroquineresistent te beschouwen, en wordt ze per definitie niet meer
met chloroquine behandeld. Soms evolueert een aanvankelijk onverwikkelde malaria
tot een levensgevaarlijke toestand tijdens het toepassen van een verouderde en niet
meer werkzame therapie.
(3) De drie andere plasmodiumsoorten (P. vivax, P. ovale, P. malariae) kunnen
laattijdige aanvallen of recidieven van malaria veroorzaken na terugkeer in eigen land.
Geen enkele chemoprofylaxe voorkomt immers besmetting met Plasmodium
vivax of ovale (hier helpen alleen de fysische maatregelen ter preventie van de
muggenbeten op het ogenblik van de reis). Zolang men de chemoprofylaxe inneemt zal
er zich geen aanval voordoen, maar de uitgestelde aanvallen, enkele maanden tot
maximum twee jaar na het stopzetten van de chemoprofylaxe worden niet voorkomen.
De parasiet kan immers gedurende meerdere maanden tot enkele jaren in latente vorm
in de lever (P. vivax, P. ovale) of in het bloed (P. malariae) aanwezig blijven, alvorens
een nieuwe aanval uit te lokken.
Bijna steeds gaan deze vormen van malaria gepaard met een kenmerkend
koortspatroon: duidelijke koortspieken om de 48 uur (soms om de 24 of om de 72 uur),
afgewisseld met symptoomvrije tussenperioden. De diagnose en de behandeling
gebeuren best in samenwerking met een centrum dat vertrouwd is met
malariabehandeling:
 chloroquinekuur (start met 6 tabletten van 100 mg ineens; 8 u later 3 tabletten van
100 mg; op dag twee en op dag drie : telkens 3 tabletten van 100 mg);
 gevolgd door primaquine, 30 mg per dag gedurende 14 dagen (het product is niet
verkrijgbaar via de apotheek en omwille van de mogelijke nevenwerkingen (ernstige
hemolyse bij glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiëntie) moet er steeds eerst een
test gebeuren).
(4) De vijfde plasmodiumsoort (P. knowlesi) geeft koortsaanvallen om de 24 uur; is
gevoelig voor alle klassieke malariabehandelingen, chloroquine inbegrepen.
(5) Hier kan tenslotte nog opgemerkt worden dat indien een malaria-infectie correct
wordt behandeld er géén recidieven kunnen optreden! De mythe 'eens malaria in het
bloed, voor altijd malaria in het bloed' is absoluut onjuist. Wel kan men uitzonderlijk na
behandeling van malaria door P. falciparum nog een aanval met P. vivax of P. ovale
doormaken, omdat deze parasieten immers gedurende meerdere maanden tot enkele
jaren in latente vorm in de lever aanwezig kunnen blijven. Daarom is het steeds
aangewezen na een 'malaria-aanval' behandeld in de tropen of na zelfopgestarte
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noodbehandeling zich steeds bij een gespecialiseerd centrum aan te bieden voor verdere
bevestiging van de diagnose en eventueel nabehandeling met Primaquine®.

8.

Probleem van de malaria-overdiagnose en de pseudoresistentie in Afrika

Een van de problemen waar residenten en ook toeristen geregeld mee geconfronteerd
worden, is het probleem van de verkeerde diagnose van malaria in heel wat Afrikaanse
landen. Soms gaat het over een gemiste diagnose, maar meestal gaat het om een
probleem van “overdiagnose”. En vooral dit laatste is moeilijk uit te leggen aan de
terugkerende reiziger of expatriate.
Immers, enerzijds moet de waakzaamheid in verband met een mogelijke malaria zeer
groot zijn: elke koorts boven de 38 °C langer dan 24 uur vanaf 7 dagen na het betreden
van malariagebied tot 3 maanden na het verlaten ervan moet aan malaria doen denken
(zie eerder; we accepteren hier zelfs dat men liever '10 keer te veel behandelt dan één
keer te weinig').
Toch worden we geregeld geconfronteerd met het probleem van vermeende malaria,
ondanks correcte inname van doeltreffende malariamiddelen. Dit heeft met volgende
elementen te maken:


De overtuiging bij de expatriates én de plaatselijke gezondheidswerkers dat elke
malaise en elke koorts ook daadwerkelijk malaria is, zeker indien de zogenaamde
karakteristieke symptomen aanwezig zijn zoals pijn in de rug, hoofdpijn en
vermoeidheid, ongeacht de aanwezigheid van koorts. Men mag de zaken echter niet
omdraaien: indien men malaria heeft, kan men deze en andere opvallende
symptomen hebben; maar dezelfde symptomen zijn niet per definitie te wijten aan
malaria. Deze symptomen zijn immers allemaal zeer aspecifiek, en noch de
aanwezigheid, noch de afwezigheid ervan hebben een diagnostisch aantonende of
uitsluitende waarde. Een zeer belangrijk element is verder een verkeerde
interpretatie van het verdwijnen van sommige symptomen onder malariatherapie:
wanneer schouderpijn onder chloroquine verdwijnt, wordt dit geïnterpreteerd als
causaal, als bewijs dat dit een malaria-aanval was.



Verder is de idee dat malaria zonder koorts frequent voorkomt, erg verspreid in
Afrika. Dit geldt echter maar voor zeer specifieke situaties:
o
Soms kan men tijdens de inname van chemoprofylaxe (bijvoorbeeld bij het
minder werkzame nivaquine-proguanil (sinds 2010 niet meer beschikbaar op
de Belgische markt) een atypische malaria hebben, omdat de symptomen een
tijdje onderdrukt worden, maar de parasitemie niet uitgeroeid wordt.
o
Ook in de eindfase van een ernstige malaria, of wanneer er een gelijktijdige
septicemie aanwezig is, kan op een bepaald moment de koorts terug
verdwijnen. Op dat moment is men echter steeds zeer zwaar ziek.
o
De voornaamste reden voor deze verkeerde perceptie is echter het feit dat
men bij koortsvrije semi-immune lokale inwoners dikwijls enkele
malariaparasieten (trofozoïeten) kan vaststellen in het bloed, zonder dat dit
enige betekenis heeft. Er is dan wel malaria-besmetting, maar geen malariaziekte.



Vals-positief dikdruppelonderzoek. In Afrikaanse labo's wordt het resultaat van
een dikdruppelonderzoek dikwijls als positief doorgegeven, ten onrechte echter:
o
Het labo durft dikwijls niet anders - bij een negatief resultaat van het
dikdruppelonderzoek wordt hen onkunde verweten, want de lokale
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o
o

o



behandelende arts vindt dat het overduidelijk is op klinische gronden dat de
patiënt wél malaria heeft.
Artefacten door het gebruik van onzuivere reagentia.
Vele labo's geven dan vergoelijkend 'één kruisje positief' door ('de rares
trophozoites'), wat de indruk moet wekken dat het niet om een uitgesproken
besmetting gaat. Dit is echter misleidend voor een niet-immune reiziger of
expatriaat, omdat zelfs de bewezen aanwezigheid van maar één parasiet in
het bloedonderzoek op een levensbedreigende situatie kan wijzen. Bij de
lokale semi-immune bevolking heeft de aanwezigheid van een schaarse
parasitemie heel dikwijls inderdaad geen of nauwelijks betekenis.
Het gebruik van de moderne sneltesten (antigeendetectie) kan hier oplossing
bieden, maar dan moet men weer voor ogen houden dat na een geslaagde
behandeling van (een bewezen of een vermoede) malaria sommige van deze
testen nog enkele dagen tot enkele weken een positieve uitslag kunnen
geven, zonder dat er nog sprake is van een echte malaria-infectie.

In de praktijk betekent deze houding dat men dikwijls een vermeende malaria
behandelt, zonder dat de behandeling effect lijkt te hebben. In plaats van de
diagnose dan in vraag te stellen, concludeert men ten onrechte dat het gebruikte
geneesmiddel daar ter plaatse onwerkzaam is geworden. Dezelfde reactie zien wij bij
reizigers met een vermeende malaria onder Lariam ® (mefloquine)-, doxycycline- of
Atovaquone/Proguanil - Malarone®-preventie, die te horen krijgen dat ze er beter
mee stoppen, omdat het toch niet meer werkzaam is = probleem van
pseudoresistentie. Dikwijls heeft de patiënt dan een 'banale' febriele gastroenteritis (en zeldzaam ook buiktyfus, pneumonie of leverabces), en vergeet men deze
te behandelen, wat de ziekteduur had kunnen inkorten van enkele dagen tot enkele
uren (zie Hoofdstuk IV 'Reizigersdiarrree'). Door het stoppen van de chemoprofylaxe
voor de rest van de reis loopt de reiziger verder onnodig risico om vooralsnog malaria
op te lopen.

N.B. Een uiteenzetting over de differentiële diagnose van koortsige
aandoeningen bij terugkeer uit de tropen valt buiten het bestek van dit boekje.
We kunnen wel verwijzen naar een Engelstalige website van de universiteit van
Lausanne 'Practice Guidelines for Evaluation of Fever in returning Travelers or
Migrants', www.fevertravel.ch, waar een internationaal panel aan meegewerkt
heeft (o.a. het ITG). De arts wordt op interactieve wijze doorheen een
uitgebreid algoritme geloodst, en kan over de verschillende aandoeningen
nuttige achtergrondinformatie inkijken.
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IV
REIZIGERSDIARREE
EXPRESS-INFORMATIE




Reizigersdiarree kan wel erg vervelend zijn onderweg, maar is gelukkig zeer zelden
een levensbedreigend probleem.
Door te letten op wat men eet en drinkt wordt de inname van pathogene microorganismen beperkt, en loopt men minder kans op ernstige diarree.
Het is van groot belang om aan de reizigers voldoende uitleg te geven over de
principes van de zelfbehandeling van reizigersdiarree.

Inleiding

Epidemiologie
De meeste maagdarminfecties op reis zijn te wijten aan besmettingen via voedsel, water,
voorwerpen of handen.
Gemiddeld 30 tot 50% van de reizigers hebben last van diarree. Het risico voor diarree
hangt o.a. af van de plaats waar men naar toe gaat. Men onderscheidt 3 categorieën:
landen met laag, met middelmatig en met hoog risico. Het risicopercentage geldt voor
een reiziger afkomstig uit een geïndustrialiseerd land, wanneer hij 1 maand onderweg is:
laag risico

USA, Canada, Noord- en Centraal-Europa, Australië
en Nieuw-Zeeland

middelmatig risico

Japan, Korea, Zuid-Afrika, Israël, de meeste eilanden
van de Caraïben, het Middellandse Zeebekken, de
eilanden in de Stille Oceaan en Latijns-Amerika

hoog risico

Azië en Afrika

Fysiopathologie
Meestal gaat het om een ongevaarlijke ziektetoestand, die vervelend kan zijn, maar die
wel na verloop van enkele dagen spontaan geneest. De oorzaak van een dergelijke
reizigersdiarree is meestal een infectie door een bacterie (7 keer op de 10), soms door een
virus en slechts zelden door een eencellige darmparasiet en nooit door een worminfectie.
Soms loopt men een besmetting op met meerdere kiemen tegelijk. Twee personen op 5
dienen in meer of mindere mate hun reisplannen aan te passen. Eén persoon op 5 is
gedurende enige tijd bedlegerig.
Af en toe betreft het een ernstigere diarree, waarvoor een specifieke behandeling met
antibiotica kan aangewezen zijn, of waarbij een ziekenhuisopname nodig is om met behulp
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van infusen vocht toe te dienen. Een snelle en correcte (zelf)behandeling met een
aangepast antibioticum kan de ziekteduur verkorten en in een aantal gevallen een
ziekenhuisopname
in
een
ver
en
vreemd
land
met
minder
goede
gezondheidsvoorzieningen overbodig maken.

DIARREE

- Laag risico
- Middelmatig risico
- Hoog risico

©

Medasso 1997

1.

Preventie diarree

Inleiding
Preventie van diarree dient uitgebreid besproken te worden met de reiziger.
Met enkele eenvoudige maatregelen kunnen heel wat gevallen van reizigersdiarree worden
voorkomen, maar helaas niet allemaal. Door te letten op wat men eet en drinkt wordt
de inname van pathogene micro-organismen beperkt, kan men onder de minimale
infecterende dosis blijven en loopt men minder kans op ernstige diarree. Ook elementaire
hygiëne van de handen vermindert gevoelig de kans op infecties: handen wassen met
water en zeep of het gebruik van ontsmettende alcoholhoudende gels (hydroalcoholische oplossingen) in speciale dispensers, vóór het koken, het eten, en na het
gebruik van het toilet.
Reizigersdiarree helemaal voorkomen is evenwel een onmogelijke opdracht. Het is
duidelijk dat preventieve maatregelen zelden op elk moment stipt kunnen opgevolgd
worden. Zelfs al worden ze correct uitgevoerd, toch blijft nog altijd een reële kans voor
diarree bestaan. Preventieve maatregelen doen het risico voor ernstige diarree dus wel
beduidend dalen, maar kunnen niet tot in het absurde doorgetrokken worden. Daarom is
het van belang ook voldoende uitleg te geven over de principes van zelfbehandeling.

IV -

2

Voor de meeste darminfecties is een vrij hoge minimale infecterende dosis nodig. Deze
verschilt wel naargelang het infectieuze agens (bijv. voor cholera zeer hoog, maar voor
Shigella erg laag). Het maagzuur vormt een belangrijke barrière tegen de meeste
microbiële pathogenen, vooral als het aantal kiemen dat ingenomen wordt niet te hoog
ligt. Personen die middelen innemen om het maagzuur te neutraliseren, die geen maagzuur
meer produceren door een chronische gastritis of een chirurgische ingreep, zijn veel meer
vatbaar voor ernstige vormen van gastro-intestinale infecties (en ook voor de
buiktyfusbacterie) omdat de zuurbarrière opgeheven wordt. Deze personen dienen dan
ook extra op te letten. Bij sommige patiënten die protonpompinhibitoren
(maagzuurremmers) nemen, kan men in overleg met de behandelende arts overwegen
om deze medicatie af te bouwen of te onderbreken tijdens de reis. Vele patiënten nemen
deze medicatie immers al jaren lang en kunnen intermittent behandeld worden voor hun
symptomen.
Het preventief gebruik van antibiotica en andere geneesmiddelen is af te raden!
Een snelle zelfbehandeling is in sommige gevallen (zie infra) immers een
uitstekend alternatief.
Het preventieve gebruik van antibiotica is af te raden, niet alleen omwille van het risico
voor nevenwerkingen en het induceren van resistentie, maar ook omdat reizigersdiarree
vandaag snel en doeltreffend kan behandeld worden. Alleen in zeldzame gevallen, bij
personen die kortstondig (hooguit enkele dagen) in het buitenland verblijven en
absoluut niet ziek mogen worden (topsporters, diplomaten, zakenmensen, en ook
eventueel bij rolstoelafhankelijke personen enz.) kan het preventief gebruik van
antimicrobiële middelen overwogen worden. Een snelle zelfbehandeling (zie verder) is
echter
een
uitstekend
alternatief.
Ook
bij
bepaalde
risicogroepen
kan
antibioticumprofylaxis overwogen worden voor bepaalde reizen (o.a. personen met een
immuundepressie, inflammatoire darmziekten, nierfalen, enz.).
Het preventieve gebruik van een aantal antidiarreïca (zoals adsorberende kool of andere
adsorbentia, zogenaamde darmantiseptica, enz.) heeft geen zin. Preventief gebruik van
probiotica / lactobaccillen wordt evenmin aangeraden wegens onvoldoende bewezen
effect.

1. VOEDSEL: “cook it, boil it, peel it, or forget it”
Vermijd in de mate van het mogelijke de inname van:
 rauwe groenten en koude salades; ongekookt of ongebakken voedsel in het
algemeen;
 niet-gepasteuriseerde of ongekookte melk of voedsel bereid op basis van nietgepasteuriseerde of ongekookte melkproducten (pudding, roomijs, room in de koffie);
 gerechten op basis van rauwe of onvoldoende gekookte eieren;
 rauwe of onvoldoende gekookte vis, en vooral zeevruchten;
 rauw of onvoldoende gebakken vlees;
 gerechten die wel werden gekookt, maar vervolgens uren op kamertemperatuur zijn
blijven staan (eet dus alleen voedsel dat goed verhit werd en nog warm is);
 fruit dat niet zelf ter plaatse kan geschild worden; fruit dat er beschadigd uitziet;
 “lokale specialiteiten” die onfris ruiken; besmet voedsel kan er anderzijds normaal
uitzien, normaal ruiken en normaal smaken;
 roomijs van straatventers (industrieel bereid ijs recht uit de ongeschonden originele
verpakking en uit de diepvries is wellicht veilig).
Wantrouw - bij hoge omgevingstemperaturen – de zeer verleidelijke koude buffetten,
vooral wanneer het voedsel rechtstreeks gekoeld wordt met ijs en in contact komt met
het smeltwater (zie drinkwater). Warme maaltijden dienen heet geserveerd te worden.
Ook de plaats waar men eet kan belangrijk zijn. Een maaltijd in een straatstalletje levert
meer risico dan een maaltijd in een restaurant, hoewel goed gebakken voedsel dat ter
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plaatse onmiddellijk wordt gegeten soms veiliger kan zijn dan de maaltijd die opgediend
wordt in een schijnbaar proper restaurant. Vliegen en andere insecten zijn een
belangrijke oorzaak van overdracht van besmetting! Het voedsel dient afgedekt te
worden tegen vliegen; restaurants vol vliegen en andere insecten worden best
vermeden.
2. DRINKWATER
1) In landen met een lage hygiënische standaard zal de reiziger in principe geen
leidingwater drinken:
 Flessenwater is te verkiezen, op voorwaarde dat de flessen in het bijzijn van de
reiziger geopend worden (opletten voor frisdranken in flesjes met opnieuw gebruikte
kroonkurken). Helaas zijn niet alle ter plaatse gebottelde mineraalwaters veilig!
 Gashoudende dranken zijn iets veiliger, omdat ze een wat hogere zuurtegraad
hebben; er kan ook moeilijker met de kroonkurken geknoeid worden.
 Indien er geen flessenwater ter beschikking is, zijn thee of koffie een goed alternatief
(gekookt water). In sommige landen is het wel gebruikelijk om ongekookt koud water
bij de hete thee of koffie te voegen, vóór het serveren.
 IJsblokjes zijn maar zo veilig als het water dat er voor gebruikt wordt, en daarom te
wantrouwen, zelfs wanneer ze gebruikt worden in alcoholische dranken (sommige
micro-organismen kunnen overleven in ijs).
 Tanden poetsen met leidingwater kan een zeker risico inhouden, hoewel dit meestal
gering is.
 Het inslikken van water tijdens het zwemmen is eveneens een belangrijke bron van
besmetting.
2) In alle andere gevallen moet men het water koken of ontsmetten. Vooral voor trekkers
kan dit belangrijk zijn. Zichtbaar troebel water moet in principe eerst gefilterd worden,
vooraleer te koken en zeker vooraleer te ontsmetten. Helemaal kiemvrij maken van
drinkwater is echter onbegonnen werk. Men kan evenwel het risico in belangrijke mate
verkleinen door volgende maatregelen:
a. KOKEN
Het volstaat om het water even tot aan de kooktemperatuur te brengen. Dit komt overeen
met pasteuriseren, wat volstaat omdat geen van de gekende ziekteverwekkers dit overleeft
(de vroegere regel dat het water gedurende 10 minuten + 1 minuut moet koken voor elke
300 meter boven zeeniveau is dus achterhaald). Zichtbaar troebel water wordt best eerst
gefiltreerd alvorens het te koken.
b. ONTSMETTEN
Filtreren van drinkwater vooraleer het te ontsmetten (of te koken) is nodig indien
het water veel organische materie bevat! De grootste partikels worden al verwijderd door
het water doorheen een koffiefilter of bijv. een propere zakdoek te gieten.
Er zijn verschillende ontsmettingsproducten op de markt. Belangrijk is het middel lang
genoeg te laten inwerken (1 à 2 uur voor de gewone dosis, korter voor de hogere dosis).
 Chloramine-tabletten : Chloramina Pura®, Chloraseptine®, Clonazone® (in de
apotheek ; zie SPK en bijsluiters www.fagg-afmps.be)
 drinkwater: 1 tablet van 250 mg per 10 liter (onzuiver) à 50 liter (relatief zuiver)
water;
 water om de groenten te spoelen: 5 tabletten per liter water, de groenten moeten
gedurende 10 min. in dit ontsmet water ondergedompeld worden.
 Micropur Forte (in de apotheek): chloor- en zilvertabletten (voor 1 liter), vloeistof of
poeder (voor 100 liter water of meer).
 Javeloplossing (5% natriumhypochloriet):
 2 à 4 druppels javelwater per liter onzuiver water tot 5 à 10 druppels per 20 liter
zuiver water, wat een lichte chloorsmaak geeft (druppelteller van 20 druppels per
ml);
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 water om de groenten te spoelen: 5 ml per liter water, de groenten moeten
gedurende 10 min. in dit ontsmette water ondergedompeld worden.
Er bestaan ook commerciële natriumhypochlorietoplossingen (in de campingzaken)
zoals Hadex® (Care Plus®; 30 ml voor 150 liter drinkwater 5 %). Deze geven ook een
lichte chloorsmaak, die men nadien kan wegnemen door het water te filteren met een
filter op basis van actieve kool (zoals in geval van gebruik van Hadex® wordt
aangeraden), door citroensap of vitamine C toe te voegen na de nodige inwerktijd van
30-60 minuten (voor kouder water: langere contacttijd).
2 % “jodiumtinctuur”oplossing (= “joodalcohol 2 %” in het Nationaal Formularium VI)
0,4 ml of 8 druppels per liter water. Jodium is wellicht meer actief tegen
amoebenkysten (maar vereist wel een langere contacttijd), en zou minder
smaakbedervend zijn dan chloor. De nasmaak kan men nadien wegnemen door het
water te filteren met een filter op basis van actieve kool of door citroensap of vitamine
C toe te voegen. Langdurig gebruik (meer dan 3 maanden) van jodium wordt over het
algemeen afgeraden. Bij vermoeden van schildklierpathologie en bij zwangere
vrouwen wordt bij voorkeur geen jodium gebruikt of dient de toedieningsduur beperkt
te blijven tot maximum 3 weken.
Zilverzouten zijn niet actief tegen virussen en zijn niet zozeer geschikt om water te
ontsmetten, maar wel om gestockeerd ontsmet water in waterreservoirs langdurig (tot
maanden) kiemvrij te houden. Zij zijn verkrijgbaar in gespecialiseerde
buitensportzaken (Micropur Classic) en in de apotheken (Certisil Argento®).

c. FILTREREN
 Er bestaan draagbare waterfilters voor trekkers (microfiltratie, al of niet
gecombineerd met een element dat granulaire geactiveerde kool bevat, en/of met een
jodium-geïmpregneerde harsfilter) die bacteriën en parasieten (en in een aantal
gevallen ook virussen) kunnen filtreren, wat aparte ontsmetting overbodig zou
maken. Er zijn verschillende types in de handel, met uiteenlopend prijskaartje. Men
kan
zich
best
deskundig
laten
adviseren
in
de
gespecialiseerde
buitensporthandelszaken.
 Personen die in de tropen wonen zullen meestal een groter filtersysteem gebruiken
(bijv. Berkefield®). Belangrijk is dat dergelijke systemen goed onderhouden worden.
 Gadgets, zoals drinkrietjes met ingebouwde filter mogen als waardeloos beschouwd
worden. Steripen® (werkt door UV-licht) aan de andere kant is een veelbelovend
systeem, maar kan alleen kleine volumes aan van helder water of water dat
voorgefilterd werd met microfiltratie.
N.B. Vaccinatie?
Eén van de bestaande orale vaccins tegen cholera (Dukoral ®) bevat antigenen die erg
verwant zijn met die van bepaalde soorten enterotoxigene Escherichia coli, één van de
voornaamste verwekkers van reizigersdiarree. Dit vaccin geeft echter alleen maar
kruisprotectie tegen stammen die het thermolabiele toxine afscheiden (dus niet het
thermostabiele toxine). Vaccinatie hiermee zal dan ook slechts zeer gedeeltelijke (5 %
tot max. 23 %) en relatief kortdurende (rappel elke 3 maanden) bescherming bieden
tegen reizigersdiarree in het algemeen. Dit is de reden waarom het European Agency for
the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) de indicatie van reizigersdiarree niet
erkende.
Er zijn geen gegevens over de werkzaamheid van het vaccin bij de meer kwetsbare
personen, zoals reizigers met een immuundepressie, diabetes of verminderde/afwezige
maagzuurproductie.
De orale vaccinatie tegen cholera is slechts aangewezen in zeldzame omstandigheden
(hulpverleners in vluchtelingenkampen met risico voor cholera-epidemie).
Het vaccin tegen buiktyfus is enkel beschermend voor de systemische manifestaties; S.
typhi is slechts uiterst zelden oorzaak van gewone reizigersdiarree.
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2. Behandeling diarree

A. Algemeen
In de eerste plaats moeten maatregelen tegen vochtverlies getroffen worden. Rehydratie
is vooral van belang bij kinderen en kwetsbare personen (omwille van chronische
aandoeningen, de inname van maagzuurremmers of diuretica, of een leeftijd vanaf 75
jaar), maar bij ernstige diarree loopt elke volwassene risico.
Daarnaast kan een symptomatische behandeling overwogen worden om de
stoelgangfrequentie wat te verminderen en ziektesymptomen zoals koorts, braken en
buikkrampen te verlichten. Controversieel zijn in elk geval behandelingen met
antispasmodica, probiotica, preparaten op basis van klei, zwarte kool, enz.
De rol van loperamide (bijv. generisch loperamide of Imodium®) bij reizigersdiarree is
zeer nuttig gebleken, en dit product wordt vooral om zijn antimotiliteitseffect gegeven.
Bij milde tot matig uitgesproken diarree is er verder geen specifieke behandeling nodig.
Reizigersdiarree geneest praktisch altijd spontaan na verloop van enkele dagen, maar
kan daarom niet minder vervelend zijn. Eén persoon op 5 is bovendien gedurende enige
tijd bedlegerig en 2 personen op de 5 dienen in meer of mindere mate hun reisplannen
aan te passen. Een snelle, en correcte (zelf)behandeling met een aangepast antibioticum
kan - desgewenst - de symptomen van reizigersdiarree snel verbeteren en de ziekteduur
beduidend verkorten. Tot 90% van de oorzaken van reizigersdiarree blijkt immers
bacterieel te zijn (cfr. studies met gebruik van antibioticumpreventie).
Af en toe betreft het een meer ernstig verlopende diarree, waarvoor een specifieke
behandeling met antibiotica wel snel aangewezen is, of waarbij een ziekenhuisopname
nodig is om met behulp van infusen te rehydrateren. Een snelle, en correcte
(zelf)behandeling kan in een aantal gevallen een ziekenhuisopname in een ver en vreemd
land met minder goede gezondheidsvoorzieningen overbodig maken.
Het is van groot belang om aan de reizigers voldoende uitleg te geven over de principes
van de zelfbehandeling van reizigersdiarree en om erop te wijzen dat het antibioticum
uitsluitend bedoeld is voor de behandeling van diarree met alarmsymptomen tijdens de
reis. Antibiotica dienen zo beperkt mogelijk voorgeschreven te worden.

B. Hinderlijke diarree zonder alarmsymptomen (geen bloederige stoelgang,
geen koorts)

1) Rehydratie: bij overvloedige waterige diarree moet gezorgd worden voor een
voldoende inname van vocht met voldoende zout en suiker, om het opgetreden
vochtverlies te compenseren. Dit kan gebeuren op verschillende manieren:


bij kinderen en kwetsbare personen (omwille van chronische aandoeningen, of ouder
dan 75 jaar): commerciële glucose-elektrolytenoplossingen, bijv. O.R.S.®, Serolyte®,
enz. (raadpleeg de bijsluiters);



zelf samen te stellen: 5 afgestreken koffielepels suiker en een half koffielepeltje zout
per liter vloeistof, best een mengsel van zuiver water of verdunde thee met wat
fruitsap of geplette banaan (kaliumtoevoer). In de handel bestaat een handig schepje
met aan de ene kant het maatje voor suiker en aan de andere kant het maatje voor
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zout. Omwille van het risico voor fouten wordt voor kinderen afgeraden zelf de
vloeistof samen te stellen, maar steeds de commerciële preparaten te gebruiken;


voor volwassenen is gelijk welke niet-besmette vloeistof adequaat, en bijvoorbeeld
vormen thee + citroen, bouillon, en uiteraard (“uitgebruiste”) frisdranken en fruitsap,
met zoute koekjes of chips, een lekkerder alternatief.

Vasten is zinloos en het volgen van een speciaal dieet is niet nodig; bij afwezigheid van
braken blijft men best een normale hoeveelheid licht verteerbaar voedsel innemen,
verdeeld over frequentere maar kleinere maaltijden.
Bij zuigelingen en kleine kinderen worden volgende maatregelen aanbevolen:
 borstvoeding kan ongewijzigd verdergezet worden ter preventie van dehydratatie.
Tussen de borstvoedingen in wordt naar believen orale rehydratievloeistof (O.R.S.)
aangeboden. Het streefdoel is om per 'grote diarreepamper' 10 ml ORS per kg
lichaamsgewicht toe te dienen.
 flesvoeding wordt verdergezet en aangevuld door voldoende O.R.S. Voor kinderen
jonger dan 2 jaar: 50-100 ml na elke vloeibare stoelgang; voor kinderen tussen 2 en
10 jaar: 100-200 ml na elke vloeibare stoelgang (WHO-richtlijn). In de praktijk laat
men het kind “at libitum” drinken, naargelang zijn behoefte, nadat het een waterige
ontlasting gehad heeft of na het braken. Bij braken dient O.R.S. in kleine
hoeveelheden, maar zeer dikwijls, toegediend te worden, bijvoorbeeld met een
theelepeltje om de 5 minuten.
 gemengde voeding mag eveneens verdergezet worden, behalve vetrijke
voedingsstoffen en voedingsmiddelen rijk aan eenvoudige suikers (bijv. fruitsappen,
frisdranken). De voeding wordt aangevuld met O.R.S.: voor kinderen tussen 2 en 10
jaar: 100-200 ml na elke vloeibare stoelgang (WHO-richtlijn).
 De ouders dienen ervan te worden verwittigd dat de inname van O.R.S. de diarree
niet noodzakelijk doet afnemen, soms zelfs schijnbaar doet toenemen.
Tekenen van dehydratatie (uitdroging) zijn o.m.:
o Bij lichte tot matige dehydratatie: dorst, minder plassen en prikkelbaarheid
o Bij ernstiger dehydratatie: minder plassen, droge mond en lippen, doffe ogen,
sufheid, koud aanvoelende handen en voeten. Bij tekenen van ernstige
dehydratatie moet een arts geraadpleegd worden
2) Darmtransitremmer: het gebruik van loperamide (bijv. Imodium® of generisch
loperamide) is nuttig. Wij adviseren een voorzichtige dosis van 1 capsule of instant tablet
na elke losse ontlasting, met een maximum van 4 capsules per dag (dit betreft een
lagere dosering dan aangegeven op de bijsluiters!). Dit kan het aantal ontlastingen fel
doen verminderen, wat een belangrijke verlichting betekent van de klachten. Indien dit
geen effect heeft, mag de dosis zeker niet verhoogd worden! Zodra de stoelgang vaster
wordt, moet men de toediening stopzetten om constipatie te vermijden. Indien er na 4
capsules geen duidelijk effect is, is verdere inname niet zinvol, maar kan de inname van
het antibioticum aangewezen zijn (zie hieronder – punt 3).
Op reis neemt men loperamide zeker niet langer dan 3 dagen in. Men dient de patiënten
uit te leggen dat diarree bijna steeds vanzelf overgaat, maar dat loperamide gegeven
wordt ter verlichting van de symptomen en het verhogen van het comfort
(symptomatische behandeling). Bij bloederige stoelgang, of bij hoge koorts met
buikkrampen is loperamide tegenaangewezen (zie verder “dysenterie”).
Bij kinderen dient men uiterst voorzichtig te zijn met loperamide, en bij kinderen onder
de 6 jaar is het volledig afgeraden.
Bij kinderen kan aanvullend aan een behandeling met een rehydratie-oplossing één van
de volgende behandelingen gebruikt worden om het aantal ontlastingen te verminderen:
Racecadotril (Tiorfix®), of zelfs probiotica (lactobacillus (Lacteol ®) of Saccharomyces
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boulardii (Enterol®)). Racecadotril mag niet toegediend worden aan kinderen jonger dan
3 maanden. Zie bijsluiters www.fagg-afmps.be.
Ook bij zwangere vrouwen is loperamide relatief tegenaangewezen (toxiciteit is niet
bewezen) en bij borstvoeding is het afgeraden.
3) Antibiotica dienen zo beperkt mogelijk voorgeschreven te worden.
In de eerste plaats wordt het effect van antibiotica vermoedelijk overschat door
gezondheidswerkers. De banale waterige reizigersdiarree is vooral een vervelend
probleem dat niet per se met antibiotica hoeft te worden behandeld.
Tevens zijn er éénduidige wetenschappelijke gegevens (bv. Finse cohorte van Kantele et
al. en de Nederlandse COMBAT study), die aantonen dat het ontstaan van dragerschap
van multiresistente kiemen tijdens de reis vaker voorkomt bij diegenen die tijdens hun
reis een antibioticakuur hebben ingenomen (vermoedelijk door antibioticaselectie).
Dragerschap varieerde in deze cohorte van 8 tot 80% afhankelijk van de
reisomstandigheden (gemiddeld 20%). Naast antibiotica-inname waren ook het oplopen
van reizigersdiarree en het reizen naar bepaalde regio’s (zoals Azië en Afrika en niet
Centraal- en Zuid-Amerika) onafhankelijke risicofactoren voor dragerschap.
Een klein percentage van deze multiresistente gekoloniseerde personen blijft persisteren
gedurende vele maanden en kan resulteren in moeilijk te behandelen invasieve infecties.
Tot slot blijkt uit grote retrospectieve analyses (met meer dan 54.000 geïnfecteerde
patiënten) dat het voorafgaandelijk gebruik van fluoroquinolones patiënten gevoeliger
maakt voor invasieve infecties met salmonellosis en Campylobacter infecties en
daarentegen azithromycine eerder beschermend werkt (Köningstein et al.).
Praktisch gezien worden er momenteel in België vooral fluoroquinolones voorgeschreven
voor reizen naar Afrika en Amerika, en azithromycine voor Azië. Er is een potentieel
gevaar dat reizigers zich zouden kunnen vergissen indien ze na hun eerste reis (Afrika of
Amerika) richting Azië trekken met hun fluoroquinolone…
Het voorschrijfgedrag van stand-by antibiotica voor de behandeling van
ernstige reizigersdiarree dient beperkt te worden.
Azithromycine 1 g in stat (éénmalig) wordt als eerste keuze voorgesteld.
Azithromycine blijft aangewezen voor reizen naar twee continenten (Afrika en
Azië) met als beperking een minimale reisduur van 16 dagen (o.b.v. Kantele et
al).
Bepaalde risicogroepen dienen ongeacht hun reisbestemming en de duur te
beschikken over azithromycine,
zoals:
- kinderen onder 12 jaar
- zwangeren
- personen met een verminderde immunologische weerstand (diabetes,
HIV, chronische inflammatoire darmziekten, chronisch gebruik van
immunosuppressiva,…)
- personen met een verminderde/afwezige maagzuurproductie
- Avontuurlijke reizigers (trekking – jungle – hoogte – lange duur)
- Bij korte reizen naar het Indisch subcontinent
Er kan eveneens overwogen worden om voor personen die langdurig of zeer
avontuurlijk gaan reizen (jungle/hoogte) azithromycine voor te schrijven
ongeacht hun reisbestemming.
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Bij onverwikkelde diarree volstaat meestal een korte, eendaagse behandeling, namelijk
een éénmalige inname van 2 caps. loperamide, en dient er vooral ingezet te worden op
rehydratatie.
C. Ernstige diarree

Volgende symptomen wijzen op de aanwezigheid van een meer ernstige vorm van
diarree, meestal door bacteriële dysenterie:
1) diarree met bloederige en/of slijmerige-etterige ontlasting,
2) diarree die gepaard gaat met hoge koorts > 38,5° (*) en/of hevige buikkrampen en/of
meer dan 6 ontlastingen per 24 uur, zeker wanneer er nachtelijke defecatie is.
(*) een thermometer in de reisapotheek is niet alleen nuttig voor het inschatten van de
ernst van reizigersdiarree, maar ook voor malaria of andere febriele aandoeningen.
In deze gevallen is, althans op reis, het gebruik van een aangepast antibioticum
aangewezen, en dient het gebruik van een darmtransitremmer (loperamide) te worden
afgeraden (of gestaakt indien men er al mee begonnen was). Ook het therapeutisch nut
van vele andere antidiarreïca is niet bewezen, soms zijn ze zelfs de oorzaak van uitstel
van correcte therapie.


Volwassenen:
Omwille van de uitgesproken resistentie tegen quinolones wordt in de eerste plaats
gekozen voor een macrolide, namelijk azithromycine 500 mg 2 co éénmalig. Het
gebruik van fluoroquinolones wordt afgeraden gezien de stijgende resistentieprofielen
in Afrika en Azië.



Kinderen (< 12 jaar) en zwangere vrouwen: In de allereerste plaats moet men
trachten een betrouwbare arts te raadplegen, maar dit is dikwijls gewoon niet
mogelijk op reis. Rehydratie is hier de hoeksteen van de behandeling.
 De azithromycine generisch/Zitromax®-dosering voor kinderen is 10 mg/kg/dag
(tot een maximum 500 mg per dag) gedurende 1 tot hooguit 3 dagen (in de
meeste gevallen volstaat een behandeling van 1 dag). Er bestaat een op te lossen
siroopvorm (200mg/5ml) die niet in de frigo bewaard moet worden; de ouders
moeten duidelijke instructies meekrijgen hoe ze de siroop moeten maken; in
opgeloste toestand blijft de siroop nog 10 dagen goed. Bij hele kleine kinderen
moet in elk geval medische hulp worden gezocht vooraleer het antibioticum op te
starten. Azithromycine is toegestaan bij zwangere vrouwen (1.000 mg éénmalig).

Een volwassene kan eerst het zelfbehandelingsschema afwerken. Men dient medische hulp
te zoeken, zo deze beschikbaar is, indien de symptomen niet verbeterd zijn binnen de 48
uur. Bij kinderen, zwangere vrouwen en ouderen dient men zonodig sneller medische hulp
te zoeken.
Een groot probleem is dat er op reis zelden snel betrouwbare medische hulp voorhanden
is. Het is daarom van groot belang dat de volgende maatregelen betreffende bacteriële
dysenterie worden uitgelegd aan en opgeschreven voor reizigers die naar gebieden met
hoog risico reizen, of die een avontuurlijke reis ondernemen in landen met een
middelmatig risico. Deze maatregelen moeten een goed voorbereide reiziger in staat
stellen een snelle (zelf)behandeling te starten in omstandigheden waar geen betrouwbare
medische hulpverlening aanwezig is. Deze heeft tot doel het ziekteverloop in te korten,
en om een ziekenhuisopname in een ver en vreemd land met minder goede
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Zelfbehandeling reizigersdiarree

Het voorschrijfgedrag van stand-by antibiotica voor de behandeling van
ernstige reizigersdiarree dient beperkt te worden.
Azithromycine 1 g in stat (éénmalig) wordt als eerste keuze voorgesteld.
Azithromycine blijft aangewezen voor reizen naar twee continenten (Afrika en
Azië) met als beperking een minimale reisduur van 16 dagen (o.b.v. Kantele et
al).

Bepaalde risicogroepen dienen echter ongeacht hun reisbestemming en de
reisduur te beschikken over azithromycine, zoals
- Kinderen (< 12 jaar)
- Zwangeren
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Personen met een verminderde immunologische weerstand
Maagdarmaandoeningen (verminderde/afwezige maagzuurproductie)
Avontuurlijke reizigers (trekking – jungle – hoogte – lange duur)
Bij korte reizen naar het Indisch subcontinent

Dit schema is enkel te gebruiken op reis als noodbehandeling. Gebruik het niet na de
terugkomst in België, maar raadpleeg dan steeds uw arts!
Bewaar het antibioticum zorgvuldig en gebruik het uitsluitend als noodbehandeling
tijdens een volgende verre reis.
Kijk de vervaldatum na; een vervallen product wordt naar de apotheker gebracht.

Amoebendysenterie en giardiasis
Bij ernstige diarree zal het slechts in zeldzame gevallen gaan om een
amoebendysenterie.
Een niet-verwikkelde amoebendysenterie heeft een veel minder acuut beeld dan een
bacteriële dysenterie. In deze gevallen heeft men meestal nog normaal gevormde
stoelgang, met wat slijmetter en/of bloed erop, ofwel slijmerige-bloederige diarree, maar
meestal heeft men dan geen of weinig koorts. Men moet dikwijls kleine beetjes stoelgang
afgeven, soms met valse stoelgangsnood.
Een infectie met Giardia lamblia kan eveneens een aanslepende diarree geven. Eerder
zonder bloed noch slijmverlies, en zonder koorts, maar meestal met gebrek aan eetlust
en/of buiklast. Bij enkelingen zijn wisselend stoelgangspatroon en moeheid de
voornaamste klachten.
Enkel voor zeer avontuurlijke reizen, of reizigers die langdurig onderweg zijn in tropische
gebieden zoals Azië en Afrika, kan een giardiabehandeling in de reisapotheek nuttig zijn!
Volgende richtlijnen kunnen hiervoor worden gegeven (en opgeschreven):
1. Indien nodig : RehydratieAnti-giardiabehandeling
2. Fasigyn® 2 tabletten van 500 mg 's morgens en 2 's avonds gedurende 1 dag
(alternatieven: Flagyl® 500 mg 3 comprimés per dag gedurende 10 dagen).
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V
VERPLICHTE VACCINATIES


GELEKOORTSVACCINATIE.
- 'International Travel and Health. Vaccination requirements and health advice'
WHO 2016 http://www.who.int/ith
- 'The Yellow Book Health Information for International Travel' CDC 2016
http://wwwn.cdc.gov/travel/contentYellowBook.aspx



POLIOVACCINATIE : verplicht bij het verlaten van een land waar het virus nog
circuleert en geëxporteerd wordt:
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/8th-IHRemergency-committee-polio/en/




POKKENVACCINATIE is officieel afgeschaft sinds 1981.
Ook het CHOLERAVACCIN mag sinds 1973 niet meer verplicht worden en wordt in
de praktijk maar erg zelden toegediend.
Vaccinatie met het vierwaardige MENINGOKOKKENVACCIN ACWY is enkel
verplicht voor de bedevaarders naar Mekka (Hajj en Umrah) vanaf de leeftijd van 2
jaar (zie Hoofdstuk VII).



N.B. Het is absoluut aangeraden om enkele fotokopieën of een scan van het 'gele
koorts'-vaccinatieboekje te maken, en één exemplaar in België te laten, zodat bij
verlies onmiddellijk een duplicaat kan afgeleverd worden in één van de officiële
vaccinatiecentra.

1.

Gele koorts

KAARTEN
Afrika

http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/Images/Gele%20koorts%
20Afrika%2002.jpg
Zuid-Amerika

http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/Images/Gele%20koorts%
20Zuid%20Amerika%2002.jpg
Gele koorts is een virale infectie, overgebracht door welbepaalde muggensoorten die
overdag steken, tot aan de avond (Aedes). Deze ziekte komt enkel voor in bepaalde
landen van Zuid-Amerika en Afrika (zie kaart). Jaarlijks worden ongeveer 3.000 gevallen
aan de WHO gerapporteerd, maar de WHO schat het jaarlijkse aantal geïnfecteerden op
200.000 personen met 30.000 sterfgevallen.
Het is een virus dat normaal enkel voorkomt bij apen die in de savanne of in de tropische
wouden leven. De mens wordt slechts occasioneel besmet (sporadische gevallen van
jungle-gele koorts). Wanneer muggen in de omgeving van de menselijke woongebieden
besmet geraken (via een besmette persoon of via apen) kunnen epidemieën van
(urbane) gele koorts uitbreken.
De incubatietijd is kort, 3 tot 6 dagen. De meeste infecties (80-85%) verlopen
asymptomatisch of zoals een milde griep. Een minderheid van de infecties (20-15%)
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verloopt ernstig maar heeft een hoge mortaliteit (minstens 20% tot meer dan 60% bij
bepaalde epidemieën).
Er bestaat geen geneesmiddel tegen gele koorts, maar wel een zeer doeltreffend vaccin.
Sinds 2015 is er een gelekoortsepidemie in Angola, met enkele exportgevallen naar de
buurlanden en naar China. Omdat in deze regio (Oost- en Centraal-Afrika) vele mensen
nooit werden gevaccineerd en er in tegenstelling tot West-Afrika nooit
massavaccinatiecampagnes werden uitgevoerd, ziet men de laatste jaren meer outbreaks
van gele koorts in Oost- en in Centraal-Afrika.
Indicaties
1) Van zodra een land zich op de KAART in een door de WHO aangeduide 'regio met
risico voor gelekoortstransmissie' bevindt, wordt vaccinatie in de landenlijst
(hoofdstuk XV) als 'verplicht' of 'strikt aanbevolen tot noodzakelijk' aangeduid. Niet alle
landen waar gele koorts endemisch is, eisen een vaccinatiebewijs. De 'endemische zones'
zijn die gebieden waar er een potentieel risico bestaat voor infectie, omwille van de
aanwezigheid van de overbrengende muggen en een dierlijk reservoir. Niet in al deze
landen worden er momenteel infectiegevallen gerapporteerd.
Omwille van het risico op infectie (zelfs al is dit minimaal), om onaangename
verrassingen op luchthavens en tijdens grensovergangen te vermijden en omdat het een
éénmalige, goed verdragen injectie betreft die een langdurige immuniteit verschaft,
raden wij systematisch de vaccinatie aan voor reizen naar regio’s met risico voor
gelekoortstransmissie. Men moet wel steeds nakijken of er absolute of relatieve
tegenindicaties (zie verder) bestaan voor vaccinatie en of het risico voor besmetting
voor de reiziger reëel zal zijn, wegens de zeer uitzonderlijk levensbedreigende
nevenwerkingen die voor het eerst in 2001 werden gerapporteerd (uitsluitend bij een
eerste vaccinatie, dus nooit na een rappelinenting, en iets frequenter bij personen ouder
dan 60-70 jaar, zie verder). De voordelen en de zeer zeldzame risico’s van deze
vaccinatie moeten worden afgewogen tegenover mekaar, afhankelijk van de
reisbestemming en het type reis.
We verwijzen naar de Belgische dame die in 2002 na één week strandvakantie in Gambia
(met eendagsuitstapjes in het binnenland), enkele dagen na thuiskomst overleden is
door gele koorts. Gambia eist geen vaccinatie, en door de hoge vaccinatiegraad van de
bevolking zijn er geen gevallen van gele koorts meer, maar het virus circuleert er nog
evengoed in de natuur ('epidemiologische stilte').
2) In de tropische gebieden van Azië en in sommige tropische gebieden van Afrika en
Latijns-Amerika komt gele koorts niet voor maar wel de overbrengende mug en vereist
men een vaccinatiebewijs van iedereen die recent (minder dan 6 dagen geleden) uit een
endemisch gebied komt.. Dikwijls wordt vaccinatie ook vereist wanneer men slechts in
transit doorheen endemisch gereisd heeft. Wanneer men bij een vliegtuigreis slechts
enkele uren 'in transit' is én de luchthaven niet verlaat, is in principe gelekoortsvaccinatie
niet vereist. Toch blijkt dat sommige landen zeer streng zijn, en vaccinatie eisen bij een
zeer kortstondige transit in een land waar gele koorts kan voorkomen, zelfs als men het
vliegtuig niet verlaten heeft. Soms moet men echter onverwacht langere tijd
doorbrengen in de luchthaven, en dan is het risico niet per se zero.
3) Een aantal landen eisen de vaccinatie tegen gele koorts voor reizigers ouder dan 9
maanden of ouder dan 1 jaar afkomstig uit landen waar er geen risico voor
gelekoortstransmissie aanwezig is, zelfs na een kortstondige transit, bv. Honduras (voor
reizigers Soa Tome en Principe).Voor details zie de richtlijnen in de landenlijst in
hoofdstuk XV en in de publicatie van de WHO 'International Travel and Health', op
website: http://www.who.int/ith.
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4) Personen die erg veel reizen, kunnen er baat bij hebben om steeds in orde te zijn met
deze vaccinatie. Jonge mensen die in de nabije toekomst waarschijnlijk
immunodeprimerende medicatie zullen moeten nemen (bv. bij ziekte van Crohn,
niertransplantatie…), en die later misschien op reis willen gaan naar een land waar gele
koorts kan voorkomen, kunnen op voorhand gevaccineerd worden, zonder dat er reeds
sprake is van concrete reisplannen. De uiteindelijke indicatiestelling gebeurt in een
erkend internationaal vaccinatiecentrum (zie 'Nuttige adressen' in Hoofdstuk XIII).
Vaccinatieschema
Het levend verzwakte gelekoortsvaccin is vervaardigd op basis van levend verzwakt virus
(17D stam), gekweekt op bebroede kippeneieren.
Met een éénmalige subcutane injectie wordt bij zowat iedereen die een normale
immuniteit heeft een beschermende immuniteit uitgelokt die minstens tien jaar
aanhoudt.
Het vaccin kan enkel worden toegediend in een erkend internationaal vaccinatiecentrum!
De adressen ervan vindt u in Hoofdstuk XIII 'Nuttige adressen' of via
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/NADRVACC.htm.
De vaccinatie moet worden ingeschreven in het Engels of in het Frans in het
internationaal vaccinatiebewijs van de WHO ('gele boekje').
In mei 2013 bracht een wetenschappelijk comité van de WHO het advies uit dat een
eenmalige vaccinatie levenslang werkzaam is in plaats van 10 jaar. Het Internationaal
Gezondheidsreglement in dit verband zal veranderen op 11/7/2016 en vanaf dan zal
het vaccin levenslang geldig zijn. Tot dan bevinden we ons in een overgangsfase,
waarin sommige landen een levenslange geldigheid accepteren, maar andere landen een
vaccinatiebewijs van minder dan 10 jaar oud vereisen. Dit moet worden besproken met
de reiziger en in praktijk is voorlopig de drempel laag om een rappel toe te dienen voor
die landen die een vaccinatiebewijs eisen om problemen aan de grens te voorkomen.
Voor
details
zie
landenlijst
WHO:
http://www.who.int/ith/2016-ithannex1.pdf?ua=1
Algemeen hanteren we de volgende werkwijze tijdens de overgangsperiode (tot
11/7/2016):






Voor landen die een vaccinatiebewijs eisen bij aankomst, is de vaccinatie 10 jaar
geldig, en de bescherming gaat in op de 10de dag na de primo-vaccinatie - een
hervaccinatie is onmiddellijk geldig voor een nieuwe periode van 10 jaar.
Voor landen die geen vaccinatiebewijs eisen bij binnenkomst, geldt het principe
dat een eenmalige vaccinatie bij een persoon met een normale immuniteit levenslang
werkzaam blijft (dit geldt mogelijk niet voor speciale situaties : zie hieronder).
Men moet wel opletten bij reizen met verschillende grensoversteken, omdat in
verschillende landen soms verschillende regelgevingen kunnen bestaan met
betrekking tot de geldigheidsduur van het gelekoortsvaccin. Reizigers die frequent
verschillende landen aandoen, stellen zich dus (tot 11/7/2016) best in orde met een
vaccinatiebewijs dat minder dan 10 jaar oud is.
Bij bepaalde “risico”groepen zal men waarschijnlijk in de toekomst (minstens) een
tweede toediening van het gelekoortsvaccin blijven adviseren omwille van een minder
optimaal immuunantwoord waardoor de levenslange bescherming niet voldoende
gegarandeerd kan worden; bijvoorbeeld
o Jonge kinderen die gevaccineerd werden beneden de leeftijd van 9 maanden?
12 maanden? 24 maanden?
o kinderen die op hetzelfde moment of binnen de 28 dagen ook met het
mazelen-bof-rubella vaccin werden gevaccineerd?
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o
o
o

hiv-geïnfecteerde personen of personen met een andere (niet-ernstig)
immuundeprimerende aandoening?
wanneer men tijdens de zwangerschap gevaccineerd werd?
personen boven de 60 jaar? 70 jaar? (immunosenescentie).

Het gelekoortsvaccin mag toegediend worden samen met gedode vaccins (hepatitis B,
tetanus, geïnactiveerd poliovaccin, parenteraal buiktyfusvaccin, Japanse encefalitis,
enz.), en ook samen met het oraal buiktyfusvaccin. Het mazelenvaccin en het
gelekoortsvaccin worden bij voorkeur met een interval van 4 weken toegediend (wegens
het tijdelijk activeren van bepaalde cytokines die het 'aanslaan' van het tweede vaccin
zouden kunnen verhinderen (een recente studie leerde dat er mogelijk wel een
verminderd immuunantwoord tegen het gelekoortsvaccin is).
Het mag ook samen met gammaglobulinen en antimalariamiddelen worden toegediend.
Contra-indicaties

Contra-indicaties en relatieve contra-indicaties (“precautions”) voor de toediening van
gelekoortsvaccinatie (gebaseerd op de CDC-richtlijnen)
Wordt verder uitgelegd in de tekst
CONTRA-INDICATIES
- allergie van het anafylactische type aan kippen- en eiproteïnen
- leeftijd jonger dan 6 maanden
- symptomatische hiv-infectie of CD4 T-Lymfocyten <200/mm3 (of <15% van het
totaal aantal lymfocyten bij kinderen jonger dan 6 jaar)
- thymusaandoening met immuundysfunctie
- primaire immunodeficiënties
- (uitgebreide) maligne aandoeningen
- Na transplantatie
- Immunosuppressieve behandeling
RELATIEVE CONTRA-INDICATIES (“PRECAUTIONS”)
- leeftijd van 6 tot 8 maanden
- leeftijd van ≥60 jaar
- asymptomatische hiv-infectie of CD4 T-Lymfocyten 200–499/mm3 (of 15%–24% van
het totaal aantal lymfocyten bij kinderen jonger dan 6 jaar)
- zwangerschap
- borstvoeding
- relapsing-remitting vorm van multipele sclerose

1) In principe zal men aan niet-immune zwangere vrouwen afraden om naar een
hoogrisicogebied te reizen, maar in geval van reëel risico mag het vaccin worden
toegediend tijdens de zwangerschap. Echter, het immunologisch antwoord tijdens het
derde zwangerschapstrimester is soms minder goed (minder seroconversie) en de duur
van de bescherming na vaccinatie tijdens de zwangerschap is ongekend, maar
waarschijnlijk niet levenslang.
In het algemeen raadt men aan om een zwangerschap uit te stellen tot één maand na
het toedienen van een levend vaccin. Dit geldt zowel voor het gelekoortsvaccin als voor
het mazelen-bof-rubellavaccin. In geval van een rappelinenting met het gelekoortsvaccin
is er meestal geen viremie (of zeer miniem en slechts zeer kortstondig): men kan dan
ook zonder probleem tijdens de zwangerschap een rappel toedienen indien aangewezen.
Bij zwangere vrouwen die accidenteel gevaccineerd werden, zijn er nooit problemen
beschreven, zodat er geen reden is tot ongerustheid en er is geen reden om
zwangerschapsonderbreking te adviseren.
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Borstvoeding is een relatieve tegenindicatie voor vaccinatie. Overdracht van het
vaccinvirus via borstvoeding werd aangetoond in drie gevallen, met voorbijgaande
meningo-encefalitis bij 3 zuigelingen (alle drie jonger dan 1 maand), echter zonder enig
blijvend schadelijk effect. In geval van noodwendigheid (substantieel risico op
transmissie of epidemie van gele koorts) mag het vaccin bij wijze van uitzondering wel
worden toegediend bij borstvoeding, maar raadt men aan om de borstvoeding 2 weken
te onderbreken.
2) Het vaccin wordt in België normaal niet toegediend aan kinderen jonger dan 12
maanden (voor een toenemend aantal Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen vanaf 9
maanden, zie landenlijst Hoofdstuk XV).
De zeldzame gevallen van encefalitis na vaccinatie werden vooral beschreven bij
kinderen jonger dan 6 maand.
In geval van hoog risico mag het dus wel worden toegediend aan kinderen vanaf de
zesde levensmaand (bijvoorbeeld bij baby’s van immigranten die op reis gaan naar hun
oorspronkelijk land (“visiting friends and relatives”, “VFR’s” genoemd) en daar enkele
weken tot maanden in rurale gebieden zullen verblijven).
3) Allergie aan kippen- en eiproteïnen, namelijk bij overgevoeligheid van het
anafylactische type (veralgemeende netelroos, opzwellen van de mond of keel,
ademhalingsproblemen). Toch kan hier het vaccin meestal wel toegediend worden na een
kleine percutane of intradermale testdosis (*), wat veiligheidshalve dient te gebeuren in
een hospitaalomgeving, waar reanimatiefaciliteiten aanwezig zijn. Indien omwille van een
allergische reactie na de lage intradermale dosis de vaccinatie niet verder (subcutaan)
kan worden afgewerkt, is er toch heel veel kans dat er door deze intradermale toediening
beschermende neutraliserende antistoffen worden aangemaakt.
(*) “An Algorithm for Treatment of Patients With Hypersensitivity Reactions After
Vaccines” door Robert A. Wood en medewerkers, Pediatrics 2008;122;e771-e777 DOI:
10.1542/peds.2008-1002 http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/122/3/e771
4) Patiënten met een aangeboren of verworven onderdrukking van de immuniteit mogen
niet gevaccineerd worden. Voorbeelden van verworven immuundeficiëntie zijn o.a.
leukemie; lymfomen; veralgemeende kanker; patiënten die gedurende meer dan 2
weken 20 mg prednison of meer per dag nemen (minder dan 10 mg per dag is veilig:
tussen de 10
en
20 mg per dag: overleg met een gespecialiseerd
gelekoortsvaccinatiecentrum is nodig), of die met andere immunosuppressiva (de lijst
groeit elk jaar aan) of die met uitgebreide radiotherapie behandeld worden; hivgeïnfecteerde personen die reeds klinische tekenen van immunodeficiëntie vertonen of
met minder dan 200 CD4 lymfocyten per microliter. De reden waarom ze niet met het
levend gelekoortsvaccin mogen gevaccineerd worden is hoofdzakelijk omwille van de
mogelijke ernstige nevenwerkingen; verder is de immunogeniciteit niet verzekerd
gedurende de volgende 10 jaar, maar hierover zijn weinig gegevens beschikbaar. Het
kan dus aangewezen zijn om na vaccinaties, waar mogelijk, het immuunantwoord te
meten na 1-2 maanden. In al deze gevallen dient op het officiële vaccinatieboekje te
worden vermeld dat de vaccinatie wegens medische redenen tegenaangewezen is en/of
wordt er een apart officieel attest meegegeven, steeds met een beperking in
geldigheidsduur.
Vaccinatie is pas mogelijk vanaf 3 maanden na het stoppen van immuundeprimerende
medicatie en chemotherapie in het algemeen;
Afwijkingen van deze regel : minimale wachttijd na het stoppen
 hooggedoseerde prednison (≥ 20 mg per dag)
1 maand
 Azathioprine
2 maanden
 Cyclosporine
1 week
 Etanercept (Enbrel®)
1 maand
 Everolimus
9 dagen
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Methotrexaat
Mycophenolate
Rituximab (Mabthera®)
Tacrolimus

1-3 maanden
1 week
>12 maanden
3 dagen




Alemtuzumab
leflunomide

> 12 maanden
>2 jaar (tenzij washout met
cholestyramine).

Na uitgebreide radiotherapie ('total body radiation') wordt ook 3 maanden gewacht.
Zelfs op dat moment moet men nog de onderliggende aandoening, de reden waarvoor
behandeld werd, in overweging nemen.
Na een beenmergtransplantatie moet er twee jaar gewacht worden vooraleer een
levend vaccin kan gegeven worden, op voorwaarde dat er geen graft versus host disease
ontstaat.
De laatste jaren is de lijst met producten die een onderdrukkende invloed uitoefenen op
de immuniteit erg toegenomen, evenals de lijst met aandoeningen waarvoor ze gebruikt
worden.
In vele situaties zal dus een medicatiestop van minimaal 4 maanden moeten worden
ingebouwd om tegen gele koorts te kunnen vaccineren; na de gelekoortsvaccinatie dient
immers nog 3-4 weken te worden gewacht (kans op viremie) vooraleer terug kan gestart
worden met de immuunonderdrukkende medicatie. Dit gebeurt enkel in overleg met de
behandelende specialist. Het is dus belangrijk om mensen met aandoeningen waarvoor
ze op termijn misschien immunosuppressieve medicatie zullen moeten nemen, goed in te
lichten en hun toekomstige reisplannen te anticiperen. In die gevallen kan men soms een
gelekoortsvaccin toedienen vooraleer er concrete reisplannen zijn.
Volgende situaties waarin behandeld wordt met cortisone zijn geen tegenindicatie:
een lage dosis cortisone (minder dan 10 mg prednison of equivalent ervan; bij een dosis
tussen de 10 en 20 mg vraag expertadvies); een korte kuur met hoger gedoseerde vorm
(korter dan 2 weken); inhalatiesteroïden; topische steroïden; infiltratie met
depotsteroïden.
Een behandeling met interferon wordt niet als immunodeprimerend beschouwd
(immunomodulerend).
Patiënten met het syndroom van Guillain-Barré mogen wel gevaccineerd worden.
Patiënten met multipele sclerose mogen ook gevaccineerd worden indien ze geen
immuundeprimerende medicatie nemen – in geval van de relapsing-remitting vorm moet
er wel een afweging gemaakt worden: In 2011 werd een studie gepubliceerd (Archives of
Neurology - Farez & Correale, 2011) over een kleine groep patiënten met relapsingremitting multipele sclerose die gelekoortsvaccinatie gekregen hadden – er werd een
significante stijging van relapse risico vastgesteld in de 6 weken na de vaccinatie,
vergeleken met de twee jaar follow-up periode nadien. Hoewel het om een kleine nietdubbelblinde studie gaat, met grote confidentie-intervallen, moet bij patiënten met MS
die naar een gelekoortsgebied reizen het risico voor een relapse dus zorgvuldig
afgewogen worden tegen het risico van blootstelling aan de potentieel dodelijke gele
koorts.
Voor details in verband met vaccinaties bij multipele sclerose zie ook
www.nationalmssociety.org – search: 'vaccinations'.
Zie ook Hoofdstuk XII 'Reizen & voorafbestaande ziektetoestanden', rubriek 10 'Hivpositieve patiënten en andere patiënten met verminderde immuniteit'.
5) Een voorgeschiedenis van thymusproblemen: o.a. in het kader van myasthenia gravis,
thymoma, thymectomie omwille van thymoma en het Di George syndroom. Wanneer de
thymus incidenteel tijdens thoracale chirurgie werd verwijderd (bvb hartoperatie) of bij
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indirecte bestraling in het verleden, is er geen tegenindicatie
gelekoortsvaccinatie (MMWR 30-07-2010 vol59/RR-7, p18-19).

voor

de

6) Het vaccin wordt liefst niet toegediend (in een periode van vier weken) voor een
Mantouxtest of tuberculinehuidtest wegens risico voor een vals-negatief resultaat van
deze test, wegens een mogelijke onderdrukte immunologische weerstand (zoals in
theorie elke recente vaccinatie met levende kiemen kan geven; zie www.vrgt.be  TBC
richtlijnen, latente tuberculose).
Het aantal situaties waar er een afgewogen beslissing moet genomen worden om al dan
niet te vaccineren tegen gele koorts neemt de laatste jaren toe. Best pleegt men op
voorhand overleg met of verwijst men de reiziger expliciet voor een advies naar één van
de gespecialiseerde reisklinieken. Tijdens de raadpleging kan dan in dialoog met de
reiziger een gezamenlijke beslissing genomen worden (shared & informed decision
making).
NB Na gelekoortsvaccinatie mag er gedurende 4 weken geen bloed gegeven worden als
bloeddonor.
Nevenwerkingen


Tot 20% van de gevaccineerden kunnen tussen de 5de tot 10de dag een licht griepaal
syndroom doormaken, dat niet langer dan 24 uur duurt, en waarvoor een
analgeticum/antipyreticum volstaat. Minder dan 1 per 100 is tijdelijk werkongeschikt
hierdoor.



De anafylactische reacties worden geschat op 5-20/1.000.0000 = 1/50.000 1/200.000 (vermoedelijk reactie t.g.v. ei-allergie of op de gelatinecomponent).



Postvaccinale encefalitis (YEL-AND; 'yellow fever vaccine-associated neurologic
disease') is een verzameling van verschillende neurologische complicaties die kunnen
optreden ten gevolge van een immunologische reactie (zoals Guillain-Barré of ADEM)
of ten gevolge van invasie van het vaccinvirus in het neurologische weefsel. Deze
complicaties treden 7-21 dagen na het toedienen van het gelekoortsvaccin op; in 2/3
van de gevallen bij kinderen jonger dan 6 maanden. Het 'overall' risico bedraagt
0,8/100.000 toedieningen volgens CDC.
Sinds 2001 werden voor het eerst nog andere zeer uitzonderlijke levensbedreigende
nevenwerkingen gerapporteerd, 'yellow fever vaccine-associated viscerotropic
disease' (YEL-AVD). Dit is een veralgemeende infectie door het vaccin-virus met
optreden van multi-orgaanfalen (viscerotrope nevenwerkingen). Deze bijwerking
treedt uitsluitend op na een eerste vaccinatie en ontstaat 3-5 dagen na toediening.
Er werden intussen 65 (bevestigde en vermoedelijke) gevallen wereldwijd
gerapporteerd met fataal verloop bij ongeveer 60%. Het risico wordt geschat op 0,4
per 100.000 dosissen, maar stijgt met de leeftijd naar 1/100.000 dosissen bij
mensen tussen 60 en 70 jaar en tot 2,3/100.000 dosissen bij mensen die ouder zijn
dan 70 jaar (deze gegevens zijn echter gebaseerd op zeer kleine cijferreeksen).
Personen met thymusproblemen hebben een hoger risico (www.thelancet.com, Vol
364 September 11, 2004).

V-7

Yellow fever

Encephalitis (<6 months)
Allergy/anaphylaxis
Viscerotropic disease

500–4000
5–20
0–4

Referentie: International Travel and Health 2016 (http://www.who.int/ith)
Tussen 1996 en 2002 stierven overigens zes ongevaccineerde toeristen naar klassieke
bestemmingen aan de gevolgen van een natuurlijke gele koorts (drie personen uit de
USA, een Zwitser, een Duitser en in 2002 een Belgische vrouw van 47 jaar die gedurende
1 week een klassieke vakantie in Gambia doorbracht).
Het risico op gelekoortsziekte bedraagt voor de lokale bevolking in de risicogebieden van
West-Afrika (vooral van juli tot oktober, op het einde van het regenseizoen en het begin
van het droge seizoen) ongeveer 1/1.000 per maand verblijf in epidemische
omstandigheden, met een mortaliteit van 1/5.000. In Zuid-Amerika ligt het risico
ongeveer 10-maal lager dan in Afrika (1/10.000 voor de ziekte resp. 1/50.000 voor een
fataal verloop). Een ruwe schatting door de CDC in 2007 stelt het 'overall' risico voor een
ernstige of fatale vorm van gele koorts voor reizigers naar een gebied met risico
voor gelekoortstransmissie – reizigers die zich doorgaans wel beter beschermen tegen
muggenbeten – in de ordegrootte van 0,5 – 5 /1.000.000 reizigers/maand. Dit risico
kan dus wel oplopen tot meer dan 100/1.000.000 reizigers/maand indien men in
West-Afrika bij de lokale bevolking gaat logeren tijdens het epidemische seizoen.
Dit moet vergeleken worden met het risico van een ernstige nevenwerking door de
vaccinatie (in functie van de leeftijd variërend van 1 tot 30/1.000.000).
Het uiterst kleine vaccinatierisico weegt meestal niet op tegen het ziekterisico in een
gebied waar gele koorts aanwezig is, maar men vaccineert niet voor landen waar geen
gele koorts voorkomt.
Bij een patiënt met klinische kenmerken die suggestief zijn voor YEL-AND of YEL-AVD,
worden laboratoriumtesten uitgevoerd om de diagnose te oriënteren.
De minimale vereiste symptomen zijn koorts >38,5°C die minstens 24 uur aanhoudt en
die optreedt binnen de 30 dagen na de vaccinatie tegen gele koorts.
In het kader van het “Versterkt onderzoeksprogramma van zeldzame potentiële
ernstige bijwerkingen na vaccinatie tegen gele koorts met het vaccin
STAMARIL®” (schrijven vanwege SP-MSD op 28 februari 2014) worden artsenspecialisten aangemoedigd om dergelijke voorvallen op te sporen door stalen te
gebruiken die reeds werden afgenomen in het kader van de routine zorgpraktijk (zoals
serum, CSV of weefselstalen) voor bijkomende specifieke testen van gele koorts. De
stalen kunnen opgestuurd worden naar het laboratorium van het Robert Koch
Instituut (RKI) in Berlijn (Duitsland). Voor bijkomende informatie, kan men
contact opnemen met het Sanofi Pasteur MSD Afdeling Farmacovigilantie (Tel
02/726.95.84) of rechtstreeks met het RKI op het telefoonnummer +49-30-18754-2370 / 2321.
De gezondheidszorgbeoefenaars worden uiteraard ook verzocht bij een vermoeden van
één van de genoemde ernstige nevenwerkingen (YEL-AND of YEL-AVD) dit te melden
aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor
humaan gebruik (BCGH) van het FAGG. Het melden kan online gebeuren via
www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd
Geneesmiddelenrepertorium en drie maal per jaar via de Folia Pharmacotherapeutica. De
gele fiche kan worden verzonden naar het BCGH (per post naar het adres FAGG – BCGH
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– Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer
02/254.80.01, of per mail naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be).
Bijwerkingen kunnen door gezondheidszorgbeoefenaars eveneens gemeld worden aan de
Afdeling Farmacovigilantie van Sanofi Pasteur MSD – Tel 02/726.95.84 (24u/24u),
pvbe@spmsd.com.
NB. Een gedood gelekoortsvaccin – dat deze nevenwerkingen niet zal hebben - is in
ontwikkeling, maar de ingebruikname ervan zal nog verschillende jaren op zich laten
wachten.

Afrika:
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/Images/Gele%20koorts%20Afrik
a%2002.jpg
Zuid-Amerika:
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/Images/Gele%20koorts%20Zuid
%20Amerika%2002.jpg
Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. Vaccination requirements and health advice.
Geneva, World Health Organization, 2010.

Gedetailleerde WHO-richtlijnen per land:
http://www.who.int/ith/ITH_country_list.pdf?ua=1

Opmerkingen:
1) Transmissie van het gelekoortsvirus door de Aedes mug is beschreven tot op een
hoogte van 2.300 meter. Hogerop is er geen risico voor gele koorts. Bijvoorbeeld,
reizigers die enkel de stad Cuzco en Machu Picchu bezoeken of die de Cusco trail
afwandelen, moeten strikt genomen niet gevaccineerd zijn tegen gele koorts omdat dit
gebied boven de 2.300 meter ligt. In de lager gelegen junglegebieden van de provincie
Cusco is er wel gele koorts, met jaarlijks verschillende sterfgevallen.
2) De gebieden die door de WHO worden aangegeven 'met risico voor
gelekoortstransmissie' zijn die gebieden waar er een potentieel risico bestaat voor
infectie, omwille van de aanwezigheid van de overbrengende muggen en een dierlijk
reservoir. Niet in al deze landen worden er momenteel infectiegevallen gerapporteerd;
soms circuleert het virus wel degelijk in de natuur, maar zijn er geen menselijke gevallen
omwille van de goede vaccinatiegraad (epidemiologische stilte). Een aantal landen eisen
echter een internationaal vaccinatiecertificaat wanneer men hun grondgebied betreedt,
na het verlaten van een 'endemisch' gebied, zelfs na een kortstondige transit. Om
onaangename verrassingen bij grensovergangen te vermijden, en omdat er een
potentieel risico voor infectie bestaat (hoe klein ook), blijft vaccinatie in een aantal
gevallen de meest eenvoudige oplossing zodra men een 'endemisch' gebied zal
betreden (zie tekst).
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2.

Polio

De WHO streeft er naar om tegen 2018 het poliovirus wereldwijd uit te roeien. Op dit
moment zijn er nog maar enkele landen waar het virus voorkomt en enkele landen waar
het vaccine derived polio virus (VDPV) nog circuleert. In mei 2014 heeft de
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) de internationale verspreiding van het wild
poliovirus tot een 'Public Health Event of International Concern (PHEIC)’ verklaard en
vraagt hiervoor extra maatregelen om te voorkomen dat polio terug wordt
geïntroduceerd in landen waar het was uitgeroeid. Mensen die ooit volledig werden
gevaccineerd met een geïnactiveerd vaccin zullen voldoende beschermd zijn om zelf de
ziekte niet te krijgen, maar kunnen asymptomatische drager worden wanneer ze met het
virus in contact komen, bijvoorbeeld tijdens een verblijf in een land waar polio nog wel
voorkomt. Om te voorkomen dat het virus vanuit landen waar polio nog voorkomt
opnieuw wordt geïntroduceerd in landen waar polio niet meer voorkomt, eist de WHO
een extra vaccin voor iedereen die minimaal 4 weken verblijft in een land waar het wild
poliovirus of VDPV nog voorkomt en wordt geëxporteerd (op dit moment nog Afghanistan
en Pakistan). Dit vaccin moet worden toegediend tussen 12 maanden en 4 weken
voordat men het land waar polio voorkomt verlaat. Het gaat om een internationaal
verplichte vaccinatie met een officieel vaccinatiebewijs aan te brengen in het
"Internationaal Bewijs van Inenting en Profylaxe". Dit is het 'gele' boekje (op pagina 4 en
5, waar het vaccinatiebewijs voor het gelekoortsvaccin ook kan worden aangebracht).”
Voor landen waar het wild poliovirus of VDPV nog circuleert maar niet wordt
geëxporteerd, wordt deze vaccinatie aanbevolen (niet verplicht). Momenteel gaat het om
Oekraïne, Madagaskar, Laos, Myanmar, Nigeria, Guinee.
Voor meer info zie hoofdstuk VI basisvaccinaties en
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/8th-IHRemergency-committee-polio/en/

3.

Cholera

1) Medisch gezien is vaccinatie tegen cholera overbodig









Het risico voor cholera is uitermate laag bij reizigers: lager dan 0,3/100.000 per
maand.
Bij correcte toepassing van de maatregelen voor diarree-preventie, is de kans op
besmetting zeer gering tot onbestaande, zelfs bij een reis naar gebieden waar een
epidemie heerst. Patiënten met a- of hypochlorhydrie zijn gevoeliger voor een
eventuele besmetting. Zij dienen in het kader van de algemene diarree-preventie dan
ook extra op te passen! Choleravaccinatie veroorzaakte in het verleden bij de
reizigers al te dikwijls een vals gevoel van veiligheid betreffende darminfecties in het
algemeen.
De meest voorkomende stam op dit ogenblik is de El-tor variant, die slechts in 1
geval op 60 een ernstig ziektebeeld veroorzaakt. Rehydratie is meestal voldoende als
behandeling, indien ze op tijd gestart wordt. Slechts in een minderheid van de
gevallen ontstaat een levensbedreigende hypovolemie door dehydratatie.
Sinds begin 1993 wordt Bangladesh getroffen door een nieuwe cholera-epidemie, die
zich inmiddels al heeft uitgebreid naar de omringende landen. De verwekker behoort
tot het serotype non-O1, waartegen de klassieke vaccins geen bescherming bieden.
Gelukkig heeft deze bacterie zich momenteel niet verder verspreid.
Het vroegere parenterale vaccin was weinig doeltreffend: de bescherming bedraagt
minder dan 50% (nog lager bij kinderen onder de 5 jaar) en duurt hooguit 3 tot 6
maanden. Het voorkwam ook niet dat er toch transmissie van de cholerabacil optrad,
door asymptomatisch dragerschap.
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2) De WHO besliste reeds in 1973 om de vaccinatie niet meer aan te bevelen
In het officiële vaccinatieboekje van de WHO is er trouwens geen specifieke ruimte
voorzien voor de choleravaccinatie.
Nochtans blijven enkele landen soms ten onrechte het vaccin eisen om administratieve
redenen. Het gaat om de volgende landen: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa,
Djibouti, Ethiopië, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea (Conakry), Guinea (Equatoriaal),
Guinea-Bissau, Ivoorkust, Kaapverdische eilanden, Kameroen, Liberia, Madagaskar,
Malawi, Mali, Mauretanië, Mozambique, Namibië, Niger, Nigeria, Oeganda, Rwanda, Sao
Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalië, Soedan, Tanzania, Tsjaad, Togo,
Zambia en Zimbabwe.
Bepaalde landen eisen soms onverwacht een vaccinatiebewijs in geval van epidemie.
Hopelijk verdwijnen deze dubbelzinnige toestanden zo snel mogelijk.
Het choleravaccin wordt eigenlijk enkel maar gegeven om administratief in orde te zijn.
Nagenoeg geen enkele officiële instantie dient het vaccin nog toe, doch geeft in geval van
noodzaak enkel de officiële stempel vergezeld van de vermelding (in het Frans en het
Engels): 'choleravaccinatie tegenaangewezen, onbeperkte duur'.
3) Voor de volledigheid volgen hierna enkele inlichtingen betreffende de
vaccinatie, voor die zeldzame gevallen waarbij vaccinatie toch noodzakelijk zou
zijn
De inenting moet niet noodzakelijk gebeuren in een erkend vaccinatiecentrum maar moet
gevalideerd worden met een officiële stempel. Deze stempel kan verkregen worden in de
erkende vaccinatiecentra (zie Hoofdstuk XIII 'Nuttige adressen'). Ook een aantal andere
instellingen beschikt zelf over een officiële stempel.
Oraal choleravaccin
Een oraal choleravaccin (Dukoral®) is op de Belgische markt beschikbaar (ongeveer €
39 voor twee dosissen).
Dit vaccin bevat gedode Vibrio cholerae serogroep O1-bacteriën en het recombinante
choleratoxine subunit B ('Recombinant B-subunit & Whole Cell (rBS-WC)-vaccine'). Het
vaccin beschermt niet tegen V. cholerae serogroep O139 of andere vibrio-species.
De standaard primaire vaccinatie bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar bestaat uit 2
doses ten minste 1 week (maar bij voorkeur drie weken) voor vertrek; kinderen van 2 tot
6 jaar moeten 3 doses krijgen toegediend; het vaccin wordt niet toegediend beneden de
leeftijd van 2 jaar. De doses moeten met een tussenpoos van ten minste één week
worden toegediend. Als er tussen het toedienen van twee doses meer dan 6 weken zijn
verstreken, moet de primaire immunisatie opnieuw worden opgestart.
Het vaccin geeft een gedeeltelijke en tijdelijke bescherming (ongeveer 80% voor
minstens 6 maanden; bij personen vanaf 6 jaar is er nog enkele jaren 60%
bescherming). Voor continue bescherming tegen cholera wordt een enkelvoudige
boosterdosis na 2 jaar voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar en na 6 maanden voor
kinderen van 2 tot 6 jaar aanbevolen.
Wij verwijzen naar de SKP (Samenvatting van de Kenmerken van het Product, voorheen
'Wetenschappelijke bijsluiter' genaamd) voor meer informatie over het gebruik.
De choleravaccinatie is van marginaal belang voor de doorsnee reiziger, omdat hij/zij,
zoals hoger vermeld, zeer weinig risico loopt op cholera (1/300.000-500.000/maand).
Met andere woorden, het aantal personen dat het vaccin moet innemen om één geval
van cholera te voorkomen ligt extreem hoog. Voor de reiziger naar mogelijk risicogebied
blijft de toepassing van de preventieve maatregelen zoals voor reizigersdiarree, met de
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optie tot snelle zelfbehandeling bij hinderlijke tot ernstige diarree, veel belangrijker. Dit
geldt des te meer voor de reiziger met verminderde maagzuurproductie of met
verminderde weerstand in het algemeen. Er zijn geen gegevens over de werkzaamheid
van het vaccin bij deze categorieën van reizigers.
De plaats van dit vaccin in de reisgeneeskunde is dus zeer beperkt en de vaccinatie zal in
principe enkel voorgesteld worden in zeer specifieke omstandigheden, zoals voor
hulpverleners in vluchtelingenkampen tijdens cholera-epidemieën, mits individuele
beoordeling. De WHO neemt een analoog standpunt in.
Er is een geringe kruisbescherming tegen diarree verwekt door E. coli, maar voor deze
indicatie werd het vaccin niet geregistreerd in Europa (EMEA).
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CHOLERA, 2010-2014
http://www.who.int/ith  Disease Distribution Maps

Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2015.
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VI
BASISVACCINATIES
Het gaat om de volgende vaccinaties:
1) Tetanus,
2) Difterie,
3) Kinkhoest,
4) Poliomyelitis,

5)
6)
7)
8)

Mazelen-bof-rubella,
Hepatitis B,
Influenza,
Pneumokokken.

Zie voor elk van deze vaccinaties de algemene aanbevelingen van de Hoge
Gezondheidsraad:
www.health.belgium.be klik: Nl;  Zoekterm: 'vaccinatie' en zoek naar de
recentste herzieningen

Het is nuttig om de toediening van deze vaccinaties eveneens in het internationale
gele vaccinatieboekje te noteren. Op de binnenste pagina’s is hiervoor ruimte
voorzien. Het is aan te raden om behalve de datum, de aard van het vaccin, de dosis en
de identificatie van de arts, ook de fabrikant en het lotnummer van het vaccin te
vermelden.
Het is absoluut aangeraden om enkele fotokopieën of een scan van het 'gele'
vaccinatieboekje te maken, en één exemplaar in België te laten, zodat bij verlies (niet
onfrequent) onmiddellijk een duplicaat kan afgeleverd worden in één van de officiële
vaccinatiecentra.

1.

Tetanus

www.health.belgium.be klik: Nl;  Zoekterm: HGR 8819 'tetanus'
en zoek naar de recentste herziening
Het risico voor tetanus op reis is niet groter dan in eigen land. Een consultatie vóór het
vertrek is echter een ideale gelegenheid om de vaccinatiestatus van tetanus bij
volwassenen en adolescenten bij te werken.
In 1959 werd in België met de veralgemeende tetanus-difterievaccinatie gestart (met
inhaalvaccinatiecampagne voor alle kinderen van 6 maanden tot 15 jaar).
De basisvaccinatie gebeurt bij volwassenen met het gecombineerde tetanus (T)
–difterievaccin (d) bv TEDIVAX®pro Adulto. Het bevat een (voor volwassenen)
aangepaste dosis van het tetanusanatoxine (≥ 20 IE i.p.v. 40) en een aangepaste dosis
van het difterieanatoxine (≥ 2 IE i.p.v. 30). Het enkelvoudige tetanusvaccin (40 IE) is
niet meer beschikbaar.
Schema : 3 intramusculaire injecties van 1/2 ml: 0- w4 à 6- m6 à m12
Een of meerdere dosissen kunnen worden vervangen door het combinatievaccin dTacellulair pertussis (pa) zoals Boostrix®
Rappelinjectie om de 10 jaar.
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REVAXIS is een gecombineerd inspuitbaar vaccin; het bevat 1/2 van de pediatrische
dosis van het tetanusanatoxine (≥ 20 IE) + 1/15 van de pediatrische dosis van het
difterieanatoxine (≥ 2 IE) én de drie polio-antigenen voor personen vanaf 6 jaar en kan
aangewezen zijn indien tevens een rappelvaccinatie voor polio nodig is
(kan desgevallend ook voor primaire vaccinatie van volwassenen gebruikt worden, het
bevat immers de juiste componenten die elk apart wel als primaire vaccinatie kunnen
toegediend worden).
BOOSTRIX® is een gecombineerd inspuitbaar vaccin dTpa; het bevat 1/2 van de
pediatrische dosis van het tetanusanatoxine (≥ 20 IE) + 1/15 van de pediatrische dosis
van het difterieanatoxine (≥ 2 IE) + 1/3 van de pediatrische dosis van de acellulaire
pertussis-antigenen van de pediatrische dosis (BOOSTRIX POLIO ® bevat bovendien de
drie polio-antigenen) en kan ook aangewezen zijn als rappel bij adolescenten en
volwassenen indien tevens een rappelvaccinatie voor kinkhoest, resp. kinkhoest én polio
nodig is [zie nota verder onder 'Kinkhoest'].






Indien de basisvaccinatie of de laatste rappel (na een volledige basisvaccinatie) méér
dan 10 jaar, maar niet meer dan 20 jaar geleden gebeurd is, volstaat een éénmalige
herhalingsinjectie met één dosis van een van de hoger genoemde
gecombineerde tetanusvaccins.
Indien de laatste rappel meer dan 20 jaar geleden is (na een volledige
basisvaccinatie), wordt aangeraden om twee inentingen met 6 maanden tussentijd
toe te dienen (die tweede injectie is nodig om een goede en langdurende
bescherming te waarborgen).
Indien men onzeker is over de volledigheid van de basisvaccinatie of indien ze
onvolledig was, dan wordt het volledige schema (0-1-6 tot 12 maand) herhaald, of
wordt de ontbrekende vaccinatie aangevuld. In 1959 werd in België met de
veralgemeende tetanus-difterievaccinatie gestart (met inhaalvaccinatie bij alle
kinderen tot 15 jaar), daarom is vooral bij personen die geboren zijn vóór 1945 deze
vaccinatie nooit of onvolledig uitgevoerd, en werkt men zekerheidshalve best het
volledige schema af!

Indien de basisvaccinatie of de laatste rappel (na een volledige basisvaccinatie) minder
dan 10 jaar geleden is, is geen rappel nodig. Bij avontuurlijke reizigers kan men wel een
herhalingsinenting (met een dosis tetanus-anatoxine) aanraden wanneer meer dan 5 jaar
voorbij zijn (na een vroegere volledige basisvaccinatie), omdat zij bij een eventuele
verwonding met tetanusrisico de kans lopen niet tijdig de vereiste rappelinenting te
kunnen bekomen wanneer zij zich ver van de dichtstbijzijnde hulppost bevinden.

2.

Difterie

www.health.belgium.be klik: Nl;  Zoekterm: HGR 8814 'difterie'
en zoek naar de recentste herziening
Epidemiologie
Naar aanleiding van beperkte difterie-epidemieën in geïndustrialiseerde landen (in de
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, o.a. bij alcoholici) heeft men vastgesteld
dat de graad van immuniteit bij volwassenen in deze landen dikwijls zeer laag is.
Onderzoek naar de aanwezigheid van antistoffen bij volwassenen in westerse landen
leert dat 20-60% niet meer beschermd is tegen difterie. Na de basisvaccinatie, waarbij
de laatste herhalingsinenting gewoonlijk wordt toegediend rond de leeftijd van 14-16
jaar, blijft men maar gedurende enkele tientallen jaren immuun. Bovendien zijn
volwassenen die geboren zijn vóór 1945 dikwijls nooit ingeënt.
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In verschillende staten van de voormalige USSR was in de jaren negentig een
dramatische epidemische toename van het aantal gevallen van difterie. In het recente
verleden werden er nog kleine epidemieën gesignaleerd in Algerije, Ethiopië, Letland,
India, Ecuador, Paraguay. Er zijn in 2015-2016 ook enkele gevallen gemeld van cutane
toxineproducerende difterie onder Afrikaanse vluchtelingen die in Europa verbleven,
Hoewel het risico voor de gewone reiziger zeer gering is, wijzen gerapporteerde gevallen
van difterie bij reizigers toch op het risico en op het belang van vaccinatie. In 2016
overleed een peuter aan difterie in België. Hoe het kind besmet is, was nog niet duidelijk
op het moment van schrijven van dit hoofdstuk.
Indicaties voor vaccinatie
Een herhalingsinenting voor difterie is voor alle reizigers aangeraden, indien de laatste
inenting meer dan 10 jaar geleden is.
Vaccinatie is in elk geval aangewezen voor reizigers naar de staten van de voormalige
USSR, en voor medisch verzorgend personeel en voor volwassenen die in nauw contact
leven en werken met kinderen in arme streken.
Vaccinatieschema
1) Een combinatievaccin tetanus-difterie is beschikbaar voor de vaccinatie van
volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar onder de naam 'TEDIVAX® pro adulto'. Het
bevat een (voor volwassenen) aangepaste dosis van het difterieanatoxine (≥ 2 IE i.p.v.
30) en een aangepaste dosis van het tetanusanatoxine (≥ 20 IE i.p.v. 40).
REVAXIS is een gecombineerd inspuitbaar vaccin; het bevat 1/2 van de pediatrische
dosis van het tetanusanatoxine (≥ 20 IE) + 1/15 van de pediatrische dosis van het
difterieanatoxine (≥ 2 IE) én de drie polio-antigenen voor personen vanaf 6 jaar en kan
aangewezen zijn indien tevens een rappelvaccinatie voor polio nodig is (kan desgevallend
ook voor primaire vaccinatie van volwassenen gebruikt worden, het bevat heeft immers
de juiste componenten die elk apart wel als primaire vaccinatie kunnen toegediend
worden).
BOOSTRIX® is een gecombineerd inspuitbaar vaccin; het bevat 1/2 van de pediatrische
dosis van het tetanusanatoxine (≥ 20 IE) + 1/15 van de pediatrische dosis van het
difterieanatoxine (≥ 2 IE) + 1/3 van de pediatrische dosis van de acellulaire pertussisantigenen van de pediatrische dosis (BOOSTRIX POLIO ® bevat bovendien de drie polioantigenen) en kan ook aangewezen zijn als rappel bij adolescenten en volwassenen
indien tevens een rappelvaccinatie voor kinkhoest, resp. kinkhoest én polio nodig is [zie
nota verder onder 'Kinkhoest'].
2) Indien de laatste inenting langer dan 20 jaar geleden is, wordt aangeraden om twee
inentingen met 6 maanden tussenperiode te plannen (die tweede injectie is nodig om een
goede en langdurende bescherming tegen difterie te waarborgen).
3) Reizigers die als kind volledig gevaccineerd werden (in 1959 werd in België met de
veralgemeende tetanus-difterievaccinatie gestart, met inhaalvaccinatie bij alle kinderen
tot 15 jaar), en een rappel kregen op de leeftijd van 6 jaar, zijn beschermd tot en met de
leeftijd van 14-16 jaar. Vanaf 16 jaar volstaat dan een éénmalige rappelinjectie (gevolgd
door een rappel om de 10 jaar).
4) Voor personen die nooit eerder of die in het verleden onvolledig werden gevaccineerd,
is het vaccinatieschema met het combinatie difterievaccin identiek aan dit van het
combinatie tetanusvaccin zoals hierboven werd aangegeven (drie injecties op 0-1-6 tot
12 maanden), gevolgd door een rappel om de 10 jaar. Omdat het difterievaccin minder
immunogeen is dan het tetanusvaccin (sneller verdwijnen van de antistoffen), is de
systematische rappel om de tien jaar zeker nodig.
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3.

Kinkhoest

www.health.belgium.be klik : Nl;  Zoekterm HGR 9110 :'kinkhoest'
en zoek naar de recentste herziening
BOOSTRIX® (dTpa = bevat 1/2 van de pediatrische dosis van het tetanusanatoxine (≥
20 IE) + 1/15 van de pediatrische dosis van het difterieanatoxine (≥ 2 IE) + 1/3 van de
pediatrische dosis van de acellulaire pertussis-antigenen) en BOOSTRIX POLIO ® (bevat
bovendien de drie polio-antigenen).
Advies Hoge Gezondheidsraad (2013):






Op de leeftijd van 14-16 jaar wordt de systematische toediening van één enkele dosis
kinkhoestvaccin dTpa aanbevolen, als herhalingsvaccinatie tegen tetanus.
Voor alle volwassenen wordt de toediening van één dosis dTpa aanbevolen, bij de
eerstvolgende gelegenheid waarbij Tedivax® zou gegeven worden, ongeacht de
voorgeschiedenis van een (volledige of onvolledige) kinkhoestvaccinatie
Om de zuigeling te beschermen tegen kinkhoest wordt aanbevolen om iedere
zwangere vrouw te vaccineren tegen kinkhoest tussen week 24 en week 32 van
elke zwangerschap, ongeacht of de vrouw voordien een herhalingsinenting kreeg,
opdat zij antistoffen zou kunnen doorgeven aan het ongeboren kind tijdens de
zwangerschap. In het kader van een cocoonstrategie wordt aanbevolen om de
directe entourage van de zuigeling te vaccineren tegen kinkhoest met name: de
ouders, grootouders en hun naaste familiecontacten, alsook het verzorgend personeel
van pediatrische diensten, materniteiten, kinderdagverblijven en onthaalmoeders van
jonge kinderen (HGR 2013).
Buiten
deze
ene
herhalingsdosis
wordt
momenteel
geen
bijkomende
herhalingsvaccinatie met het dTpa-vaccin aanbevolen. Een interval van 1 maand
tussen een vroegere dT en een dTpa inenting wordt als veilig minimuminterval
beschouwd (dit interval is gebaseerd op de gegevens beschikbaar uit de literatuur).

Primovaccinatie van een volwassene
Een apart kinkhoestvaccin is niet beschikbaar in België. Voor het vaccineren van een
volwassene voor wie er geen bewijs is van enige valide vaccinatie, kan een
inhaalvaccinatieschema worden toegepast gebruik makende van de beschikbare
combinatievaccins volgens de inhaalvaccinatiefiche voor volwassenen. We verwijzen naar
de website van de Hoge Gezondheidsraad. Dit advies kan in de toekomst nog wijzigen.
(www.health.belgium.be klik : Nl;  Zoekterm: 'inhaalvaccinatie').
In één studie werd bij volwassenen de basisvaccinatie met Boostrix® onderzocht. Men
kan desgewenst dus ook dit vaccin of indien nodig Boostrix Polio® gebruiken.
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4.

Polio

www.health.belgium.be klik : Nl;  Zoekterm: HGR 9111 'inhaalvaccinaties' en
zoek naar de recentste herziening

Epidemiologie
1) Hoewel er sinds 1988 zeer belangrijke vorderingen zijn gemaakt in de richting van de
globale eradicatie van polio, circuleert het poliomyelitisvirus nog steeds in enkele
landen in Azië. (http://www.polioeradication.org/casecount.asp)
Voor elk geval van klinisch manifeste kinderverlamming, zijn er 200 (poliovirus type1) tot
1.000 (poliovirus type 3) gevallen van asymptomatische besmette kinderen.
Op het volledige Amerikaanse continent werden géén poliogevallen meer geregistreerd
sinds oktober 1991. In 2002 werd de Europese regio door de WGO poliovrij verklaard.
Ook de WGO-regio’s van de eilanden van de stille oceaan en van Zuidoost-Azië zijn poliovrij verklaard.
Sporadisch worden gevallen gesignaleerd ten gevolge van een gemuteerd neurovirulent
vaccinvirus bij onvoldoende gevaccineerde kinderen in gebieden waar het wild poliovirus
niet meer voorkomt, o.a. in Oekraïne, Laos, Madagaskar, Myanmar, Nigeria, Guinee. Om
outbreaks met vaccine derived polio virus te voorkomen wil de WGO op termijn het
gebruik van het orale vaccin stoppen en volledig vervangen door het niet-levende vaccin.
Een eerste stap in die richting startte in april 2016, met het progressief verwijderen van
het serotype 2 uit het trivalente orale vaccin (wat dan een bivalent vaccin wordt).
2) Vroeger werden in België nog weleens gevallen van paralytische poliomyelitis
gerapporteerd: het laatste autochtoon geval van polio vond plaats in 1979; het laatst
geïmporteerde geval dateert van 1989; het laatste geval van (lichte) verlamming
geassocieerd met orale vaccinatie was in 1994.
3) Waarschijnlijk zijn de meeste personen na vaccinatie blijvend beschermd tegen
paralytische poliomyelitis, zelfs indien na verloop van jaren de antistoffen niet meer
aantoonbaar zijn (maar niet per se tegen asymptomatische dragerschap). Zij zullen ook
met een snelle aanmaak reageren na een herhalingsinenting.
4) De vaccinatie tegen poliomyelitis werd in België in 1958 voor het eerst aanbevolen en
in 1967 wettelijk verplicht. Een aantal volwassenen geboren voor 1950 werd onvolledig
of nooit gevaccineerd. Deze leeftijdsgroep heeft echter nog veel kans gehad om tijdens
de kinderjaren op natuurlijke wijze met het poliovirus in contact te komen, vóór het
tijdperk van de vaccinaties. Deze natuurlijke immuniteit hoeft echter niet noodzakelijk
tegen de drie poliovirustypes gericht te zijn!
5) Tijdens epidemieën van poliomyelitis worden bijna uitsluitend personen getroffen die
niet of onvolledig gevaccineerd werden! Volwassenen lopen veel meer risico dan kinderen
om een verlamming te ontwikkelen bij poliovirusinfectie.
Het is dus wellicht zo dat er in de geïndustrialiseerde landen nog steeds een
aantal vatbare individuen is dat een reëel risico loopt wanneer ze naar minder
ontwikkelde landen reizen.
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Indicaties voor vaccinatie
Vermits poliomyelitis in een aantal landen van de derde wereld 'tot nader order' nog
steeds kan circuleren, blijft het belangrijk om ertegen geïmmuniseerd te zijn. De WGO
hoopt echter dat over enkele jaren poliomyelitis zo goed als uitgeroeid zal zijn. Dit
betekent echter niet het einde van de vaccinatie-inspanning die zeker nog verschillende
jaren zal voortduren.
Voor personen die verblijven in een minder ontwikkeld land is het van belang om een
herhalingsinenting te voorzien of een volledige inentingsserie te plannen, zeker voor
personen die een avontuurlijke reis gaan maken of die erg geregeld reizen.
Voor reizigers die terugkeren uit een land waar het wild poliovirus nog circuleert en wordt
geëxporteerd na een verblijf van minimaal vier weken is het verplicht een recent bewijs
van poliovaccinatie te hebben van minstens vier weken en maximaal twaalf maanden
voor het verlaten van dit land. Deze maatregel dient om te vermijden dat wild poliovirus
opnieuw wordt geïntroduceerd in een land waar het niet meer voorkomt (door
bijvoorbeeld asymptomatische dragerschap; zie ook hoofdstuk V over verplichte
vaccinaties en http://www.polioeradication.org).
Voor iemand die naar Zuid- of Midden-Amerika of de eilanden in de Stille Oceaan reist, is
een rappel strikt genomen niet meer nodig. Toch menen wij dat een consultatie vóór het
vertrek, ook voor deze reisbestemming, een gelegenheid is om de poliovaccinatie op peil
te houden, aangezien vele reizigers nadien toch nog naar andere continenten zullen
reizen, waar poliomyelitis wel nog voorkomt, en zij niet steeds opnieuw op raadpleging
komen voor een volgende reis.
Als een rappel voor tetanus-difterie nodig blijkt, kan men het combinatievaccin Revaxis ®
geven. In sommige gevallen kan Boostrix® Polio geïndiceerd zijn.
Vaccinatieschema


Bij personen die ooit volledig gevaccineerd werden, volstaat een éénmalige dosis van
het I.P.V. (injecteerbare, geïnactiveerde poliovaccin, IMOVAX® POLIO) vanaf de
leeftijd van 16 jaar, om levenslang als beschermd te worden beschouwd.
REVAXIS en BOOSTRIX POLIO zijn gecombineerde poliovaccins (samenstelling
zie hoger) die kunnen gebruikt worden indien tevens een rappel tegen tetanus,
difterie, resp. tetanus, difterie én kinkhoest nodig is, voor personen vanaf 6 jaar.



Voor een primovaccinatie zal men eveneens met I.P.V. vaccineren: O.P.V. wordt in
België niet meer gebruikt. Het vaccinatieschema bestaat uit twee injecties van 0,5 ml
IM of SC met 2 maand interval, en een rappel na 6 tot 12 maanden. In dringende
gevallen mag men twee injecties geven met 1 maand interval, of zo er nog minder
tijd is vóór vertrek mag één dosis I.P.V. toegediend worden, en kan het schema na de
reis verder afgewerkt worden.

Indien de reis niet toelaat om het volledige schema van de vaccinaties af te werken, is op
reis gaan toch een goede gelegenheid om er mee te beginnen. De vaccinatie dient dan na
de reis te worden afgewerkt, in het vooruitzicht van latere reizen.
Voorzorgen
Voor volledige informatie verwijzen wij naar de SKP (Samenvatting van de Kenmerken
van het Product, voorheen 'Wetenschappelijke bijsluiter').
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5.

Mazelen-Bof-Rubella

www.health.belgium.be klik : Nl;  Zoekterm: HGR 9111 'inhaalvaccinaties' en
zoek naar de recentste herziening

Een volwassene die geen mazelen of bof doorgemaakt heeft, kan zich probleemloos laten
vaccineren wanneer hij naar een land reist waar mazelen nog voorkomt: tweemaal een
dosis van het trivalente MBR-vaccin met minimaal een maand tussentijd. Deze vaccinatie
gebeurt steeds met het trivalente vaccin, omdat dit de enige beschikbare vorm is in België.
Ook in Europa zijn er nog geregeld outbreaks van mazelen. Op 1.000 zieken zijn er
verschillende tientallen die gehospitaliseerd moeten worden (virale pneumonie,
encefalitis), en zijn er enkele sterfgevallen. De WGO-Europa had zich tot doel gesteld om
tegen 2015 mazelen en rubella te elimineren in de volledige 'WHO-European region', wat
tot op heden niet gelukt is.
De vaccinatie met het trivalente mazelen-bof-rubella vaccin bij een volwassene is even
doeltreffend als bij kinderen en geeft ook niet méér nevenwerkingen. In het algemeen is
het zinloos en af te raden om eerst de immuniteit voor deze drie infectieziekten te willen
bepalen (de tests zijn niet gevoelig genoeg, de interpretatie van het testresultaat is niet
altijd gemakkelijk, en de kostprijs van de test ligt veel hoger dan de prijs van een
vaccinatie).
Deze vaccinatie zal van des te groter belang worden voor de komende generatie
jongeren, die opgegroeid zijn in een tijdperk waarin het overgrote deel van de bevolking
gevaccineerd is. Sinds 1985 wordt het trivalent vaccin gratis ter beschikking gesteld voor
kinderen. De kans dat een niet-gevaccineerd individu in een dergelijke situatie van
groepsimmuniteit nog via natuurlijke blootstelling antistoffen verwerft tegenover
mazelen-bof-rubella neemt dan ook langzaam maar zeer zeker af. Een verblijf in de
tropen betekent dan ook een reëel risico voor een infectie op latere leeftijd, met een nietverwaarloosbare morbiditeit.
Vandaar dat de vaccinatie voor mazelen aan de reizigersvaccinaties moet worden
toegevoegd voor iedereen geboren vanaf 1-1-1970 die naar een derdewereldland reist,
die klinisch geen duidelijke infectie heeft doorgemaakt en die nooit gevaccineerd werd (in
België is het mazelenvaccin geïntroduceerd in 1974, en pas echt veralgemeend geworden
sinds 1984 - als gecombineerd MBR-vaccin).
De basisvaccinatie bij kinderen omvat twee inentingen: de eerste op de leeftijd van 12
maanden, gevolgd door een rappel rond de leeftijd van 10-13 jaar. Bij vertrek naar de
tropen of naar andere landen met een onvoldoende vaccinatiegraad kunnen de eerste
inenting (wordt een extra inenting voor de leeftijd van 12 maanden) en de rappelinenting
vervroegd worden (voor meer details zie Hoofdstuk XI).
Het mazelenvaccin mag samen gegeven worden met om het even welk ander vaccin.
Gelekoortsvaccinatie en mazelenvaccinatie worden het best gegeven met vier weken
interval.
Elke vroegere vaccinatie telt mee.
Vaccinatie is tegenaangewezen bij zwangeren en personen met een verminderde
immuniteit.
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MAZELEN
http://apps.who.int/immunization_monitoring/diseases/measles_monthlydata
/en/index.html

6.

Hepatitis B

www.health.belgium.be klik: Nl; Zoektermen: 'kalender kinderen' 'hepatitis b
volwassenen'; HGR 8809 resp. 8816
en zoek naar de recentste herziening

Sinds 1999 maakt vaccinatie tegen hepatitis B deel uit van de gratis basisvaccinatie voor
zuigelingen. Gedurende de eerste 12 jaar was er ook een vaccinatiemoment voorzien
voor twaalfjarigen (in Vlaanderen in het eerste secundair, in Wallonië in het zesde
leerjaar). Dus in principe zijn mensen geboren vanaf 1999 gevaccineerd als zuigeling en
mensen geboren tussen 1987 en 1999 op twaalfjarige leeftijd. Op reis gaan, is een
gelegenheid om volwassenen te vaccineren en hen aldus te rekruteren in het kader van
het WGO-programma voor universele hepatitis B-vaccinatie ter eradicatie van deze
ziekte.
Vaccinatie wordt verder aanbevolen:
 Voor reizigers met mogelijk risicogedrag: onbeschermde seksuele contacten, piercing
of tatoeages, mogelijk (para) medische ingrepen dienen te ondergaan (o.a.
tandheelkunde, accupunctuur), of door hun activiteit (gevaarlijke sporten,
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avontuurlijke trekking) meer risico lopen op een trauma en dus op een medische
verzorging in een ziekenhuis in minder goede hygiënische omstandigheden;
Voor personen die dikwijls of langdurig (langer dan drie maanden) reizen naar Azië,
Latijns-Amerika en Afrika, maar ook in Oost-Europa of in het Midden- en Nabije
Oosten, en zeker ook voor kinderen die daar verblijven (besmetting via direct of
indirect contact met mondslijmvlies, oogbindvlies en open huidwondjes);
Voor mensen met een migratieverleden en hun kinderen die reizen naar het land van
herkomst, op bezoek bij hun families en/of vrienden ('VFR travellers', visiting friends
and relatives).
Voor alle personeel werkzaam in de gezondheidszorg;
Er is ook risico voor besmetting bij reizigers die helpen bij verzorging van
adoptiekinderen, weeskinderen of straatkinderen, zelfs indien verder de hygiënische
levensstandaard gewaarborgd hoog is tijdens het volledige verblijf (besmetting via
direct of indirect contact met mondslijmvlies, oogbindvlies en huidwondjes).

Voor meer informatie verwijzen wij naar Hoofdstuk VII 'Aanbevolen vaccinaties voor de
reiziger' en Hoofdstuk XI 'Met kinderen en zuigelingen op reis'.

7.

Influenza

www.health.belgium.be klik : Nl;  Zoekterm: 'influenza'
en zoek naar de recentste herziening
In de tropen kan influenza het volledige jaar door voorkomen. Op het zuidelijke halfrond,
meer bepaald in de zone met gematigd klimaat (onder de 20ste zuiderbreedtegraad),
komt influenza vooral voor van april tot november, met een piek tijdens de
wintermaanden aldaar, van juni tot september. Besmetting kan ook gebeuren in het
vliegtuig: in deze context is het interessant te wijzen op een studie waar melding werd
gemaakt van een besmettingspercentage van 70% van de passagiers. De laatste jaren
werden ook verschillende massale epidemieën beschreven op cruiseschepen, waar de
personen boven de 65 jaar in de meerderheid zijn onder de opvarenden.
De circulerende virussen in de tropen en op het zuidelijke halfrond zijn echter niet altijd
dezelfde als op het noordelijk halfrond. De WGO geeft daarom sinds 1999 afzonderlijke
aanbevelingen voor de samenstelling van het vaccin (in februari voor de winterperiode
van november tot april op het noordelijk halfrond en in september voor de winterperiode
van mei tot oktober op het zuidelijk halfrond). Omdat het voor het zuidelijk halfrond
aangepaste vaccin hier niet kan bekomen worden, dient men zich – indien vaccinatie
aangewezen is – ter plaatse zo snel mogelijk te laten vaccineren. Dit zal bijvoorbeeld
mogelijk zijn in delen van Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Personen die tot de klassieke risicogroepen behoren voor influenzavaccinatie (en in feite
alle personen boven de 65 jaar) komen uiteraard in aanmerking voor vaccinatie. Ook bij
de doorsneevolwassene (zeker bij zakenreizen, maar ook bij groepsreizen of bij cruises)
kan vaccinatie nuttig zijn (75% bescherming). Zie Hoge Gezondheidsraad (url
hierboven).
N.B.: De huidige vaccins tegen menselijke griep (AH1N1/AH2N3/B) beschermen niet
tegen de aviaire influenza (H5N1 & H7N9) die momenteel in verschillende gebieden
van de wereld epidemieën veroorzaakt bij gevogelte, met een gering risico voor
besmetting
van
de
mens.
Zie
http://www.who.int/ith/diseases/avianinfluenza/en en gebruik daar zoekterm
“avian influenza”.
Oseltamivir is preventief niet aangeraden bij reizigers, en er wordt afgeraden om een
behandelingsdosis in de reisapotheek bij te hebben. De geringe werkzaamheid ervan
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werd in 2014 nog
www.influenza.be.

8.
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adviezen:

Pneumokokken

www.health.belgium.be klik: Nl;  Zoekterm: HGR 8817 'pneumokokken' en
zoek naar de recentste herziening
Dit vaccin behoort als dusdanig niet tot het domein van de reisgeneeskunde, maar een
consultatie vóór vertrek kan ongetwijfeld een goede opportuniteit zijn om de
wenselijkheid voor vaccinatie na te gaan. Het pneumokokkenvaccin wint trouwens
enigszins aan belang omdat op verschillende plaatsen in de wereld in toenemende mate
resistente pneumokokken worden gesignaleerd.
De Hoge Gezondheidsraad heeft in 2013 de doelgroepen voor vaccinatie tegen
pneumokokkeninfecties opnieuw gedefinieerd, in dalende prioriteit:
•
De hoogrisicopopulatie: personen met verhoogd risico van pneumokokkeninfecties
zoals personen met immunodepressie, met splenectomie of functionele asplenie, met lek
van cerebrospinaal vocht of met cochleair implantaat.
•
Volwassenen met chronisch hart-, long-, lever- of nierlijden, alcoholici, rokers.
•
Gezonde volwassenen van 65 jaar en ouder.
De HGR raadt bij de hoogrisicopopulatie aan om eerst 1 dosis van het 13-valent vaccin
toe te dienen, gevolgd na minstens 8 weken door 1 dosis van het 23-valent vaccin; een
rappel met het 23-valent vaccin wordt aanbevolen om de 5 jaar.
Bij de andere doelgroepen wordt de keuze gelaten tussen (1) het schema van de
hoogrisicopopulatie of (2) de toediening van enkel 1 dosis van het 23-valent vaccin, en
wordt een eenmalig rappel met het 23-valent vaccin aanbevolen na 5 jaar.
Voor verdere details zie de fiche van de HGR.
N.B.: Voor het dertienwaardige geconjugeerde pneumokokkenvaccin bij kleine kinderen
zie Hoofdstuk XI.
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VII
AANBEVOLEN VACCINATIES
VOOR DE REIZIGER
Het gaat om de volgende vaccinaties:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Hepatitis A (of onder vorm van het gecombineerde vaccin A+B, indien aangewezen),
Hepatitis B (of onder vorm van het gecombineerde vaccin A+B, indien aangewezen),
Buiktyfus
Meningokokkenmeningitis
Europese tekenencefalitis (TBE)
Japanse encefalitis
Rabiës

Zie voor een aantal van deze vaccinaties de algemene aanbevelingen van de Hoge
Gezondheidsraad:
www.health.belgium.be klik: Nl;  Zoekterm: 'vaccinatie'

Het is nuttig om de toediening van deze vaccinaties eveneens in het internationale
gele vaccinatieboekje te noteren. Op de binnenste pagina’s is hiervoor ruimte
voorzien. Het is aan te raden om behalve de datum, de aard van het vaccin, de dosis en
de identificatie van de arts, ook de fabrikant en het lotnummer van het vaccin te
vermelden.
N.B.: Het is bijzonder nuttig om een scan of enkele fotokopieën van het 'gele'
vaccinatieboekje te maken zodat bij verlies (niet onfrequent) onmiddellijk een duplicaat
kan afgeleverd worden in één van de officiële vaccinatiecentra.

1.

Hepatitis A

www.health.belgium.be klik: Nl; Zoekterm: HGR 8815 = 'hepatitis
volwassenen'
Kaart WHO http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution Maps
CDC (http://www.cdc.gov/travel):

a

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-relatedto-travel/hepatitis-a
Hepatitis A Vaccins: EPAXAL®, HAVRIX® , VAQTA®
Gecombineerd vaccin tegen hepatitis A en B: TWINRIX®
Epidemiologie
Deze virale hepatitis werd vroeger hepatitis infectiosa genoemd omwille van zijn
besmettelijk en epidemisch karakter. De overdracht gebeurt via voedsel, drank of
voorwerpen die op directe of indirecte wijze met stoelgang van besmette personen
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besmet zijn (faeco-orale besmetting). De incubatietijd bedraagt 2 à 7 weken, gemiddeld 4
weken.
In landen met een lage hygiënische standaard wordt praktisch iedereen besmet tijdens
de kinderjaren, waarbij de ziekte meestal zonder symptomen of erg mild verloopt. In de
geïndustrialiseerde landen is de frequentie van de infectie zeer sterk afgenomen
waardoor de kans voor jongere mensen om antistoffen te verwerven via een natuurlijke
infectie drastisch is afgenomen en de meeste reizigers onbeschermd zijn, tenzij ze
worden gevaccineerd.
Wanneer men als volwassene besmet wordt (bijv. op reis) loopt men meer kans
op hepatitis met uitgesproken symptomen (75-97%).
Hoewel hepatitis A meestal een milde aandoening (zonder chronisch verloop en zonder
laattijdige levensbedreigende gevolgen) blijft, ligt het probleem voor volwassenen vooral
in de langdurige morbiditeit. De ziektefase zelf (gekenmerkt door onwel zijn,
vermoeidheid, misselijkheid, geelzucht, enz.) duurt enkele weken en wordt meestal
gevolgd door een min of meer lange, en soms uitgesproken postvirale asthenie. Af en toe
(één keer op de 10) treedt een hepatitis op met verlengd en schommelend verloop (tot 6
maanden). Fulminante hepatitis komt naar schatting voor in minder dan 1 geval op 1.000
bij kinderen, maar de kans neemt sterk toe met de leeftijd (meer dan 20 gevallen per
1.000 [= 2%] boven de leeftijd van 40 jaar). In geval van fulminante hepatitis is er een
hoge kans (30%) op overlijden.
Hepatitis A was voor de introductie van de vaccinatie in 1992 een frequente reden van
onderbreking van een reis naar de (sub)tropen. Nu is de kans op besmetting gedaald tot
12,5/100.000 reizigers per maand. Twee derde van import hepatitis A gevallen betreft
mensen (en hun kinderen) met migratieachtergrond die hun familie gaan bezoeken in
hun land van herkomst (“VFR: visiting friends and relatives”), waarschijnlijk omdat zij
soms vertrekken zonder gevaccineerd te zijn en omdat zij soms in minder hygiënische
omstandigheden verblijven.
Vaccinatie
Indicaties




Vaccinatie tegen hepatitis A is absoluut aangeraden voor alle vatbare
reizigers, ongeacht de reisduur (dus zelfs maar voor een zeer korte trip) naar
Afrika (ook Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte), Latijns-Amerika, Azië
(ook het Nabije Oosten).
Zelfs in luxehotels is men niet gevrijwaard van het risico van hepatitis A: er zijn
voorbeelden
van
groepen
toeristen
die
besmet
werden
via
een
appelsienpersapparaat. Een enquête wees uit dat meer dan de helft van de reizigers
binnen het jaar opnieuw naar een endemisch land wenst te vertrekken; in de
bespreking van de noodzaak voor vaccinatie tegen hepatitis A mag men dus zeker
niet nalaten de toekomstige reisintenties hierbij te betrekken.
Voor gebieden met intermediair risico voor hepatitis A (de Caraïben, Oost- en
Zuid-Europa) is vaccinatie aangewezen indien de reis in twijfelachtige hygiënische
omstandigheden verloopt. Hoewel het risico hier gemiddeld lager is, is het aantal
reizigers naar deze gebieden zeer groot, zodat een substantieel aantal importgevallen
van hepatitis A bij deze categorie reizigers te vinden is. Hepatitis A is bijvoorbeeld bij
reizigers naar Zuid-Europa mogelijk naar aanleiding van het eten van rauwe vis of
oesters. Frequente reizigers moeten dan ook stellig overwegen om geïmmuniseerd te
zijn tegen hepatitis A.
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Personen die ooit hepatitis A doormaakten zijn levenslang beschermd, en moeten dus
niet gevaccineerd worden (aan te tonen met een bloedproef, hepatitis A IgG antistoffen).
Personen die langer dan een jaar in de tropen verbleven, of die geboren zijn voor
1960 hebben een reële kans om reeds hepatitis A te hebben doorgemaakt, dikwijls
zonder symptomen. In deze gevallen is het aangewezen om, indien er nog voldoende tijd
is, eerst de aanwezigheid van beschermende antistoffen na te kijken alvorens tot
vaccinatie over te gaan. Hepatitis A IgG antistoffen, en niet IgM dienen hiervoor te
worden opgespoord!

GLOBAL DISTRIBUTION OF HEPATITIS A PREVALENCE
http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution Maps

Reproduced, by permission, from: International travel and health. Geneva, World Health Organization, 2012.

Vaccinatieschema
a) Volwassenen: Havrix® of Vaqta® IM injectie van 1 ml 14-30 dagen vóór vertrek:
Schema : 0-6m à 12m (liefst 12m).
Het heeft geen zin om na de vaccinatie de aanmaak van antistoffen te controleren,
omdat de hepatitis A-vaccins zeer immunogeen zijn (geven nagenoeg 100%
seroconversie). Bij personen met verminderde immuniteit geeft men liefst de twee
inspuitingen van het monovalent vaccin voor vertrek en is het wel aangewezen om de
antistofaanmaak aan te tonen door een serologische test (zie Hoofdstuk XII).
b) Voor kinderen tot en met de leeftijd van 15 of 17 jaar (afhankelijk van het
gebruikte hepatitis A vaccin), volstaat een lagere dosis: een aangepast vaccin is
beschikbaar voor de vaccinatie van kinderen van 1 tot en met 15 (Havrix jr®) of 17
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jaar (Vaqta jr®), onafhankelijk van het lichaamsgewicht. IM injectie van 0,5 ml, liefst
14-30 dagen vóór vertrek, Schema : 0-6m à 12m (liefst 12m).
Men kan ook kinderen jonger dan één jaar vaccineren (maar dit is echter zelden nodig).
Als een eerste vaccindosis voor de leeftijd van één jaar wordt toegediend, zal de
volledige vaccinatie tegen hepatitis A de toediening van twee bijkomende vaccindosissen
na de leeftijd van één jaar vereisen (advies Hoge Gezondheidsraad, september 2003).






Lastminutereiziger: het is nooit te laat om (zelfs nog vlak) voor een reis met de
vaccinatie te starten. Indien men nog op de luchthaven zelf gevaccineerd wordt voor
het opstijgen van het vliegtuig, is men nog voor 80 à 90% beschermd indien men de
eerste weken een hepatitis A-besmetting zou oplopen.
De duur van de bescherming is nu officieel minstens 25 jaar (na een volledige serie
injecties: 2 x Havrix® of 3 x Twinrix®). Met de huidige kennis (Lancet 2003) vermoedt
men trouwens dat een herhalingsvaccin niet meer aanbevolen zal worden, en men mag
dus stellen dat de immuniteit na vaccinatie levenslang zal zijn.
Men hoeft nooit de vaccinatieserie opnieuw te starten, indien de vaccinatieserie niet
volledig was - zelfs als er 5 à 6 jaar of zelfs langer tussen zit - de vaccinaties worden
gewoon opgeteld.

Contra-indicaties en voorzorgen
De tolerantie van de vaccins is uitstekend. Het mag ook aan zwangere vrouwen gegeven
worden (zeker vanaf het tweede trimester). Bovendien mag het vaccin samen met
andere vaccins worden toegediend, aangezien het een gedood vaccin is.
Raadpleeg de SKP’s (Samenvatting van de Kenmerken van het Product zie www.faggafmps.be) voor verdere informatie.
Gammaglobulinen (niet meer in België te bekomen)
Gammaglobulinen hebben een bewezen doeltreffendheid van 85%, die echter beperkt
blijft in de tijd (3 tot 6 maanden, afhankelijk van de dosis), tegenover een nagenoeg
volledige en langdurige bescherming bij vaccinatie.
De bescherming door gammaglobulinen treedt vrij snel in na de IM-toediening. Ze
worden dus best toegediend enkele dagen vóór tot vlak vóór het vertrek.
Nu veilige en doeltreffende vaccins tegen hepatitis A beschikbaar zijn, dienen
gammaglobulinen bij reizigers als een verouderde vorm van immuunprotectie
beschouwd te worden. In het buitenland, waar ze nog wel beschikbaar kunnen zijn,
worden ze enkel gebruikt bij non-responders op de vaccinatie omwille van
immuniteitsproblemen.
Na injectie van één dosis van het hepatitis A-vaccin maakt meer dan 90% van de
gevaccineerden na twee weken beschermende antistoffen aan. Omdat de incubatieduur
van hepatitis A minimum twee weken bedraagt, zal men hoogstwaarschijnlijk een
voldoende bescherming bekomen met het vaccin, zelfs wanneer de reiziger zich slechts
enkele dagen voor het vertrek aanbiedt ('last-minute traveller').
Gammaglobulinen zijn niet meer beschikbaar in België, en moeten dus uit het buitenland
geïmporteerd worden. De enige mogelijke indicatie is bij personen met gestoorde
immuniteit, waar de antistofproductie onzeker of niet aantoonbaar is. Gammaglobulinen
mogen samen met alle dode vaccins gegeven worden, evenals met vaccinatie tegen gele
koorts, oraal buiktyfusvaccin en oraal poliovaccin. Andere levende vaccins daarentegen
moeten minstens 2 weken vóór de gammaglobulinen gegeven worden, ofwel 6 en liefst
zelfs 12 weken erna.
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2.

Hepatitis B

www.health.belgium.be klik: Nl; Zoektermen: 'kalender kinderen' 'hepatitis b
volwassenen'; HGR 8809 resp. 8816
Kaart WHO http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution Maps
Kaart CDC (http://www.cdc.gov/travel):
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-infectiousdiseases-related-to-travel/ hepatitis-b
Hepatitis B Vaccins: ENGERIX B ®, HBVAXPRO®
Gecombineerd vaccin tegen hepatitis A en B: TWINRIX®
NB Fendrix is een geadjuvanteerd hepatitis B-vaccin, uitsluitend voor patiënten met
nierinsufficiëntie, vanaf de leeftijd van 15 jaar
Epidemiologie en fysiopathologie
Hepatitis B is een virale leverontsteking die vooral overgedragen wordt via besmet bloed
en bloedproducten, of via seksueel contact. De incubatieduur bedraagt 6 weken tot 6
maanden (gemiddeld 2-3 maanden). Ook perinatale overdracht van moeder op kind is
een belangrijke transmissieroute. Daarnaast is er ook 'horizontale overdracht', zoals bij
kinderen die in instellingen leven of kinderen in ontwikkelingslanden. Hier gebeurt de
overdracht wellicht via kleine wonden, krabletsels of beten. Wellicht bevat het speeksel
van sommige virusdragers voldoende infectieuze partikels. Ook overdracht van
adoptiekinderen die drager zijn naar leden van het opvangende gezin wordt via
horizontale transmissie verklaard.
De meeste gevallen van hepatitis B-infectie verlopen asymptomatisch (schattingen
variëren van 50 tot 90%). Een symptomatische infectie met hepatitis B betekent meestal
een belangrijke morbiditeit (met werkverzuim gedurende meerdere maanden). De kans
op een fulminant verloop van de hepatitis wordt geschat op 1/100 tot 1/1.000, met een
overlijdenskans van meer dan 1 op de 3.
Indien men de infectie op volwassen leeftijd doormaakt, is er een kans van ongeveer 1
op de 10 dat men chronisch drager blijft. Bij verticale overdracht tussen moeder en kind,
bedraagt de kans om chronisch drager te blijven meer dan 85%.
Het meest verraderlijke aspect van deze infectieziekte is echter de kans op het ontstaan
van een chronisch agressieve hepatitis bij de chronische dragers van het virus, en wordt
geschat op 3% van alle infecties. Chronische hepatitis leidt in een grote meerderheid van
de gevallen na verloop van jaren tot levercirrose en primair levercelcarcinoom.
De overgrote meerderheid van de meer dan 400 miljoen chronische dragers van het
hepatitis B-virus leeft in de derdewereldlanden (zie kaart), met een risico van 25% voor
de evolutie naar cirrose en levercarcinoom. Wereldwijd is het hepatitis B-virus derhalve
een belangrijke oorzaak van levercirrose en primair levercelcarcinoom (meer dan
300.000 gevallen van leverkanker per jaar). De WGO stelt hepatitis B op de negende
plaats onder de voornaamste redenen van overlijden in de wereld. Men schat dat
hepatitis B jaarlijks meer dan 1 miljoen mensenlevens eist. In Italië, een land met een
matige endemie voor hepatitis B, schatte men (vóór het tijdperk van de systematische
vaccinatie) het aantal nieuwe gevallen per jaar op 300.000, en er zijn waarschijnlijk
9.000 doden per jaar door cirrose en primair levercelcarcinoma t.g.v. hepatitis Bbesmetting. Een studie in Vlaanderen in het begin van de jaren 90 leert dat ongeveer 7%
van de bevolking in contact geweest is met het virus, en dat 7 per 1.000 inwoners drager
zijn van het virus.
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HEPATITIS B
http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution Maps

Reproduced, by permission, from: International travel and health. Geneva, World Health Organization, 2012

Vaccinatie
Indicaties
Besmetting met het hepatitis B-virus (HBV) is in grote delen van de wereld een
belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Gemiddeld wordt het risico voor de
reiziger geschat in de ordegrootte van 4/100.000 per maand. Het risico voor besmetting
tijdens een verblijf in Afrika, Azië, Latijns-Amerika of de vroegere Sovjetlanden kan
echter - variërend in functie van mogelijk risicogedrag - beduidend toenemen.
Vaccinatie voor hepatitis B bij de reiziger is aangewezen in functie van het risico:
 Ten gevolge van risicogedrag zoals onbeschermd seksueel contact, tatoeages,
piercing


Door (para) medische interventies (waaronder o.a. accupunctuur en
tandheelkunde) waarbij mogelijk materiaal gebruikt wordt dat niet voldoende
gesteriliseerd is, of - gelukkig heel zeldzaam - bloedproducten worden toegediend die
niet gescreend werden voor virussen zoals hiv en HBV. Mensen die langdurig reizen of
frequent reizen of risicovolle sporten beoefenen, hebben meer kans op lokale
medische verzorging en worden best gevaccineerd.



Bij nauwe sociale contacten met de lokale bevolking of bij verzorging van
adoptiekinderen, weeskinderen of straatkinderen (besmetting via direct of
indirect contact met mondslijmvlies, oogbindvlies en huidwondjes).
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Mensen met migratieachtergrond en hun kinderen die naar hun land van herkomst
reizen ('VFR travellers' visiting friends and relatives).



Werkgevers zijn wettelijk verplicht om hun werknemers die om beroepsredenen
herhaaldelijk of langdurig verblijven in streken waar hepatitis B sterk verspreid is, de
nodige informatie over hepatitis B-infectie te verschaffen, en de mogelijkheid te
bieden om zich te laten vaccineren (Belgisch Staatsblad van 10/02/1988). Alle
medisch personeel en andere gezondheidswerkers dienen gevaccineerd te zijn
(en dit hangt niet af van het feit of men op reis gaat of niet). Het Fonds voor
Beroepsziekten biedt voor deze risicogroep trouwens het gecombineerde HA- & HBvaccin aan in plaats van het monovalente HB-vaccin.



Vaccinatie is ten stelligste aangeraden voor kinderen die in ontwikkelingslanden
gaan wonen, met geregeld contact met lokale kinderen. Hier bestaat een reëel risico
voor horizontale overdracht. Hetzelfde geldt voor kinderen van migranten uit landen
met een hoog aantal virusdragers, wanneer ze hun vakanties in hun moederland
doorbrengen. In principe worden alle kinderen en adolescenten sinds 1999
gevaccineerd.

Voor al de genoemde risicogroepen kan het argument van de kostprijs niet opwegen
tegen het voordeel van gevaccineerd en beschermd te zijn.
Vaccinatieschema
a) Volwassenen en kinderen vanaf de leeftijd van 16 jaar: twee schema’s worden
voorgesteld:


Het klassieke basisschema bestaat uit drie injecties IM toegediend op 0-1- 4 à 6
maanden. Dit schema is te verkiezen indien men voldoende tijd heeft voor vertrek
(minstens 6 maanden) of indien het verkrijgen van doeltreffende immuniteit niet
dringend is. Indien men wenst af te wijken van dit schema moet men de
minimumintervallen respecteren: voor een 0, 1, 4 à 6 maanden schema betekent dit
een minimum van 4 weken tussen dosis 1 en 2; dosis 3 volgt op minimum 8 weken
na dosis 2, en minstens 16 weken na dosis 1 (HGR 2009). Bij volwassenen wordt, 1-3
maanden na de volledige vaccinatieserie een antistofcontrole aangeraden; bij personen
met een normale immuniteit betekent de aanwezigheid van (minstens 10 IE/ml)
antistoffen een levenslange bescherming tegen symptomatische vormen van de
ziekte en chronisch dragerschap; dit wordt bekomen in meer dan 90-95% met 1
vaccinatieserie (minder hoog % bij personen met verminderde immuniteit, personen
boven de 40 jaar, en/of obese personen en/of rokers), bij kinderen ligt dit nog hoger.
Er blijft levenslang een lymfocytgebonden immunologisch geheugen, zelfs indien de
antistoffen niet meer meetbaar aanwezig zijn. Het vaccin mag samen met om het
even welk ander vaccin toegediend worden. Indien er tevens indicatie is voor
hepatitis A-vaccinatie kan het gecombineerde vaccin Twinrix® gebruikt worden. Dit
wordt toegediend volgens eenzelfde schema.



Snel schema : vier injecties IM: 0-1m-2m- 1 jaar. Dit schema is te verkiezen indien
men weinig tijd heeft voor het vertrek, daar men reeds een doeltreffende immuniteit
bekomt na de derde dosis (dus reeds na twee maanden). In geval van risico voor
hepatitis B op reis dienen vóór vertrek toch minstens drie doses te worden
toegediend, opdat een bevredigend immunologisch antwoord aanwezig zou zijn.
Recente studies wezen overigens uit dat men het interval tussen de drie injecties
eventueel kan verkorten tot 14 dagen en desnoods zelfs tot één week (bv. 0-7-21 =
supersnel schema) bij gebrek aan tijd wanneer de noodzaak om over
beschermende immuniteit te beschikken dwingend is. Men mag in al deze situaties
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niet vergeten om na één jaar een herhalingsinenting toe te dienen, dit om de
levenslange bescherming te kunnen garanderen.
N.B.: Het gebeurt geregeld dat patiënten vergeten om de volledige
vaccinatieserie af te werken. In dat geval geldt, zowel voor hepatitis B als voor
hepatitis A, dat 'elke vaccinatie-injectie telt'. Dat betekent dat wanneer er een
aanzienlijke vertraging is (zelfs meerdere jaren), men het schema niet opnieuw
van nul moet beginnen; de volgende injecties worden gewoon uitgevoerd
volgens het schema, met name zoals op het moment dat het schema
onderbroken werd.
b) Voor kinderen tot en met 15 jaar is een pediatrische vorm beschikbaar, ongeacht
het lichaamsgewicht. Het bevat de helft van de dosis voor de volwassene. Voor verdere
informatie wordt verwezen naar Hoofdstuk XI 'Met kinderen en zuigelingen op reis'. Ook
van het gecombineerde vaccin tegen hepatitis A en B bestaat een pediatrische vorm (zie
hepatitis A). In praktijk wordt bij jonge kinderen in België het hepatitis B vaccin
toegediend in het basisvaccinatieschema in combinatie met polio, difterie, tetanus, H
influenza B, kinkhoest.
c) Voor personen die in de tropen gaan wonen en werken, is het absoluut aangeraden om
de vaccinatie te starten, zelfs al kan de volledige serie niet vóór vertrek afgewerkt
worden. Van Engerix B® is bekend uit stabiliteitsstudies dat de resterende spuitampullen
tijdens de vliegtuigreis in de handbagage meegenomen mogen worden, en bij aankomst
op de definitieve bestemming in een koelkast opgeborgen mogen worden (nooit
invriezen). Aangezien het vaccin reeds in een injectiespuit met naald verpakt zit, is een
veilige toediening, ook in de (sub)tropen, mogelijk.
N.B. Af en toe zijn er non-responders, dit wil zeggen dat men geen of geen
noemenswaardige titer (lager dan 10 IU/ml) heeft na een volledige vaccinatieserie van
drie injecties. Men zal dan volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad een
hervaccinatieschema aanbieden, hetzij door een volledig nieuw schema te starten (bv. 0,
1, 6 maand), hetzij met een schema van twee gelijktijdig toegediende dosissen (één in de
linker en één in de rechter M. deltoideus), 2 maanden later gevolgd door de toediening van
opnieuw twee dosissen (in linker en rechter M. deltoideus). Na hervaccinatieschemata
wordt na 1-3 maanden een serologische antistoffencontrole (anti-HBs) uitgevoerd.
Tegenaanwijzingen en voorzorgen
Het huidige hepatitis B-vaccin is zeer doeltreffend, en 100% veilig. Bij volwassenen wordt
er een immunologisch antwoord bekomen bij 90-95% van de gevaccineerden, bij
kinderen ligt dit nog hoger. Het vaccin mag samen met om het even welk ander vaccin
toegediend worden.
Het mag ook aan zwangere vrouwen gegeven worden (zeker vanaf het tweede
trimester).
Er is geen causale relatie met multiple sclerose.
Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP (Samenvatting van de Kenmerken
van het Product, zie www.fagg-afmps.be).
Combinatievaccin hepatitis A+ hepatitis B:
Twinrix®: een gecombineerd vaccin tegen hepatitis A en B, is beschikbaar onder twee
vormen:
 Twinrix® Adult vanaf de leeftijd van 16 jaar: het bevat 720 ELISA-eenheden hepatitis
A-antigeen en 20 µg hepatitis B-antigeen per dosis (1 ml).

VII - 8



Twinrix® Paediatric voor kinderen vanaf 1 jaar tot en met 15 jaar, onafhankelijk van
het lichaamsgewicht: het bevat 360 ELISA-eenheden hepatitis A-antigeen en 10 µg
hepatitis B-antigeen per dosis (0,5 ml).

De indicatie voor dit combinatievaccin is om te beginnen de som van de indicaties voor
beide vaccins afzonderlijk. In de praktijk blijkt dat er zeer frequent een gecombineerde
indicatie aanwezig is. Het voordeel van deze combinatie ligt in het gebruiksgemak (drie
prikken i.p.v. vijf) en het prijsvoordeel.
Het vaccinatieschema bestaat uit drie injecties van 1 ml op 0, 1 en 6 maanden. Men
is pas na twee doses Twinrix® beschermd tegen hepatitis A (bevat slechts de helft van het
hepatitis A antigen vergeleken met het monovalent hepatitis A vaccin). Volledige en
langdurige immuniteit wordt bekomen na drie toedieningen.
Er bestaat ook een versneld schema met vier injecties: dag 0, 7, 21 en een booster
na 1 jaar; of drie injecties met Twinrix® en een extra dosis van het monovalente
hepatitis B-vaccin op dag 7 of 21.
Personen jonger dan 40 jaar hebben hierdoor immuniteit tegenover hepatitis B in 82%
na 1 maand en in > 95% na 3 maanden.

3.

Buiktyfus

Epidemiologie en fysiopathologie
Buiktyfus is een bacteriële infectie, verwekt door Salmonella typhi. Transmissie gebeurt
door inname van besmet voedsel of water. Kiemdragers spelen hierbij een grote rol: na
een infectie kan men lang kiemdrager blijven en salmonella’s excreteren via de faeces (of
soms de urine). Omwille van de goede hygiënische voorzieningen en de controle op de
bereiding van de levensmiddelen is buiktyfus in de geïndustrialiseerde landen zeldzaam
geworden. De meeste gevallen worden door toerisme ingevoerd.
De frequentie van buiktyfus op reis in de (sub)tropen hangt sterk af van de regio en en is
vooral hoog in het Indisch subcontinent (17 tot 33 per 100 000 reizigers). In andere
regio’s is het risico veel lager. Personen die in primitieve omstandigheden reizen lopen
uiteraard veel meer risico.
Preventie
1) Preventie bestaat hoofdzakelijk uit dezelfde hygiënische maatregelen zoals vermeld
bij de preventie van reizigersdiarree, namelijk 'boil it, cook it, peel it or forget it'.
2) Vaccinatie is mogelijk, maar vermindert geenszins het belang van de algemene
preventieve maatregelen. De bescherming is bovendien niet volledig (men is globaal
gesproken twee keer op de drie beschermd), en het effect ervan kan worden
tenietgedaan bij een massieve infecterende dosis.
Het is moeilijk om uit te maken of de reiziger die niet gevaccineerd is, maar die de
algemene preventieve hygiënische maatregelen in acht neemt, minder goed beschermd
is dan de reiziger die gevaccineerd is, maar in primitieve omstandigheden reist zonder
inachtneming van preventieve maatregelen.
3) Op dit ogenblik beschikken we over twee soorten vaccins:



De injecteerbare vaccins (Typherix® en Typhim Vi®) op basis van gezuiverd capsulair
antigeen.
Het levend, verzwakte vaccin (Vivotif®) dat peroraal wordt ingenomen.

VII - 9

De doeltreffendheid en werkingsduur is voor de beide vaccins ongeveer dezelfde
(ongeveer 60-70% gedurende 3 jaar).
Het vroegere mengvaccin 'TABC' (suspensie van gedode Salmonella typhi en eveneens
Salmonella paratyphi ABC) is niet meer op de markt. Het gaf zeer frequent aanleiding tot
uitgesproken lokale en algemene nevenwerkingen (koorts), vooral na veelvuldige
rappels. Het vaccin verstrekte daarenboven geen noemenswaardige bescherming tegen
paratyfus ABC.
Indicaties voor vaccinatie
Vaccinatie tegen buiktyfus is
 Vooral aangeraden voor reizen langer dan drie weken naar het Indisch
subcontinent
• Kan overwogen worden voor avontuurlijke reizen in slechte hygiënische
omstandigheden in tropische of subtropische landen of voor mensen met een
migratieachtergrond en hun kinderen die terugkeren naar hun land van herkomst op
bezoek bij familie of vrienden (VFR).
N.B.: mensen met a- of hypochlorhydrie (gastrectomie, gastritis, behandeling met
antacida en/of maagzuursecretieremmers) lopen meer risico op buiktyfus;
Na het doormaken van buiktyfus is men wellicht niet levenslang immuun, zoals men
vroeger wel dacht: een rappel na drie jaar is ook hier aan te raden.
De injecteerbare vaccins TYPHERIX® en TYPHIM Vi®
1) Eigenschappen: ze worden vervaardigd op basis van gezuiverd capsulair antigeen.
2) Toediening:
a) Volwassenen en kinderen > 5 jaar: één enkele injectie IM of SC van 0,5 ml.
b) Kinderen 2-5 jaar: de beslissing tot vaccinatie zal afhangen van het risico voor het
kind, in functie van de epidemiologische context.
c) De vaccinatie van kinderen < 2 jaar wordt niet aanbevolen, omdat de immunitaire
respons vóór deze leeftijd zeer laag is (dit is het geval voor alle vaccins op basis van
capsulaire polysacchariden). Bovendien is buiktyfus uitzonderlijk onder de leeftijd van
twee jaar.
3) Tegenaanwijzingen: intercurrerende febriele aandoeningen of acute infectie,
overgevoeligheid aan één van de componenten van het vaccin. Immuundeficiëntie is
geen tegenaanwijzing.
4) Nevenwerkingen: er zijn geen belangrijke nevenwerkingen. Lichte lokale pijn komt
dikwijls voor binnen de 24 uur na de injectie, roodheid en lokale induratie zijn mogelijk.
Lichte en tijdelijke koorts komt voor in 1 tot 5% van de gevallen.
5) Zwangerschap: het vaccin is in principe veilig tijdens de zwangerschap. Het mag dus
aan zwangere vrouwen gegeven worden (zeker vanaf het tweede trimester).
6) Doeltreffendheid: de doeltreffendheid en werkingsduur zijn ongeveer identiek aan
deze van het orale vaccin (rappel om de drie jaar), met dit onderscheid dat de
gerapporteerde cijfers relatief constant zijn, en schommelen tussen de 65 en 75% voor
de eerste 24 maanden (Cochrane 2014). ‘Surveillance' studies toonden een zeer hoge
graad van bescherming (1) in het Franse leger (1997), bijna 100% (2) in de USA (2012)
84%.
Na drie jaar daalt de beschermingsgraad tot rond de 50% (volgens de enkele schaarse
studies).

VII - 10

Een probleem is dat geen van deze vaccins systematisch op hun doeltreffendheid werden
uitgetest bij reizigers, doch enkel bij semi-immune populaties die wonen in gebieden
waar buiktyfus in meerdere of in mindere mate endemisch is. Extrapolatie van de
resultaten naar de situatie van de reiziger die nooit eerder met buiktyfus besmet werd, is
niet eenvoudig.
Het perorale vaccin VIVOTIF®
1) Eigenschappen: het bevat levende kiemen van de verzwakte Salmonella typhi-stam
Ty 21a. Deze stam heeft zijn pathogeniciteit verloren door een irreversibele wijziging van
de celwandbiosynthese, zonder daarom zijn immunogeniciteit te verliezen.
2) Toediening:
a) Volwassenen: een verpakking bevat drie maagzuurbestendige capsules. Men neemt
één capsule om de 48 uur (bv. maandag - woensdag - vrijdag). De capsules mogen niet
geopend worden en dienen - nuchter - één uur vóór de maaltijd te worden ingenomen,
met een koude of lauwe vloeistof (water, melk). Het vaccin moet in de koelkast bewaard
worden. Het niet respecteren van deze richtlijnen vermindert de doeltreffendheid van de
vaccinatie (enerzijds leert een studie dat een derde van de patiënten fouten maakt
tegenover de gebruiksaanwijzing, maar een andere studie leert dat, mits goede uitleg
door de voorschrijvende arts, er weinig fouten gemaakt worden).
b) Kinderen: de doeltreffendheid en onschadelijkheid werden tot nu toe niet bewezen bij
kinderen < 5 jaar.
3) Interacties en tegenaanwijzingen: ernstige maagdarmklachten, inflammatoire
darmziekten, acute febriele aandoeningen, immuundepressie, zwangerschap, kinderen
onder de 5 jaar (zie ook Hoofdstuk XI). Vivotif® mag niet samen met proguanil
(Malarone®) of antibiotica worden ingenomen (liefst één week vóór tot één week na). Het
mag worden ingenomen samen met chloroquine en mefloquine (volgens de WGO pas 72
uur na de laatste inname van mefloquine).
4) Nevenwerkingen: er zijn geen significante nevenwerkingen tenzij soms lichte
maagdarmklachten.
5) Zwangerschap: vermits de onschadelijkheid van het vaccin tijdens de zwangerschap
niet werd bewezen, en vermits levende, verzwakte vaccins in het algemeen dienen
vermeden te worden tijdens de zwangerschap, zal Vivotif ® niet toegediend worden aan
zwangere vrouwen.
6) Doeltreffendheid: de bescherming treedt in twee weken na de inname van de
laatste capsule en duurt minstens drie jaar. Het vaccin geeft gemiddeld 67%
bescherming, maar met vrij grote variatie van de gerapporteerde cijfers (43 tot 91%),
wat de exacte beschermingsgraad bij reizigers erg onzeker maakt. Een berekening van
de doeltreffendheid van Vivotif® bij Oostenrijkse reizigers leverde een bescherming van
slechts 46% op. Bij personen die ondanks vaccinatie toch buiktyfus opliepen, verliep de
ziekte wel op mildere wijze.
Een probleem is dat geen van deze vaccins werd uitgetest bij reizigers, doch enkel bij
semi-immune populaties, die wonen in gebieden waar buiktyfus in meerdere of in
mindere mate endemisch is en waar de autochtone bevolking reeds een voorafgaande
immunisatie heeft ondergaan door natuurlijke blootstelling. Extrapolatie van de
resultaten naar de situatie van de reiziger die nooit eerder met buiktyfus besmet werd, is
niet eenvoudig.
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7) Conclusie: het voordeel van dit vaccin berust op het feit dat het peroraal kan
toegediend worden. Het feit dat het niet mag gecombineerd worden met om het even
welk ander vaccin, met malariamiddelen of antibiotica is dan weer een nadeel, vooral
voor de lastminutereiziger.
Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP (Samenvatting van de Kenmerken
van het Product, zie www.fagg-afmps.be).
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4.

Meningokokkenmeningitis

Laatst bijgewerkte versie – zie:
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/nmeningo.pdf
Epidemiologie en fysiopathologie
Van de drie belangrijkste verwekkers van meningokokkenmeningitis (“serogroepen” A, B
& C) komt meningokok A vooral in Afrika voor, en meningokok B op het noordelijk
halfrond (en in veel mindere mate C sinds het veralgemeend gebruik van het
geconjugeerd monovalent meningokokken-C-vaccin bij kleine kinderen).
Meningitis door meningokokken van groep A is hyperendemisch in de zogenaamde
'meningitisgordel', 21 landen in een 600 km brede semi-woestijn zone (Sahel) in subSaharisch Afrika, zich uitstrekkend van Mauretanië, Gambia en Senegal tot WestEthiopië.
Zie kaart WHO http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution Maps
of CDC (http://www.cdc.gov/travel):
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-relatedto-travel/meningococcal-disease
Het optreden van meningokokkenmeningitisepidemieën is seizoensgebonden,
beginnend tijdens de koelere droge maanden van eind december en eindigend bij het
begin van het regenseizoen in juni - uitzonderlijk tot begin juli (samengevat: de eerste
zes maanden van het jaar).
De oorzaak van deze epidemieën die enkel de lokale bevolking treft is niet duidelijk: de
droge stoffige lucht is irriterend voor de slijmvliezen, door de koelere temperaturen ‘s
nachts leeft de lokale bevolking ook dichter opeengepakt (overcrowding), wat het
optreden van epidemieën zou kunnen bevorderen.
In het verleden werden epidemieën gesignaleerd in verschillende andere naburige
Afrikaanse landen, zich soms uitspreidend tot omschreven gebieden in Angola, Burundi,
Congo, Oeganda, Kenia en Tanzania, Malawi en Mozambique.
In de voorbije 25 jaar werden ook epidemieën gesignaleerd in Saoedi-Arabië (bij de Mekkapelgrims) en een aantal andere Aziatische landen (zoals in bepaalde oude wijken van New
Delhi) maar de laatste jaren zijn deze niet meer opgetreden, onder andere door de
verplichte vaccinatie van de Mekka-pelgrims.
Meningokokken groep W135 wordt ook regelmatig in West-Afrika aangetroffen..
Onbehandeld gaat een invasieve meningokokkeninfectie met een hoge mortaliteit
gepaard (meer dan 50%), maar zelfs met behandeling sterft minstens 10% binnen de 48
uur na het beginnen van de symptomen. Tien tot 20% van degenen die overleven, heeft
ernstige neurologische sequellen.
Vaccinatie
Indicaties
1) Vaccinatie is aangewezen voor reizigers die tijdens de meningitisperiode (van eind
december tot eind juni) in de landen van de sub-Saharische meningitisgordel
rondreizen, en er in nauw contact komen met de plaatselijke bevolking (o.a. reizen met
openbaar vervoer, overnachten in lokale guesthouses of in de dorpen, medisch werk, werk
met straatkinderen, migranten die naar hun land van herkomst reizen en daar bij familie
zullen logeren), of er gedurende meer dan vier weken verblijven.
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2) Vaccinatie met het vierwaardige ACWY-vaccin is verplicht voor de bedevaarders
naar Mekka (Hajj en Umrah), vanaf de leeftijd van twee jaar. Het moet tien dagen voor
de reis worden toegediend, en het blijft wettelijk drie jaar geldig (verplicht vierwaardig
vaccin).
3) Tijdens een kort verblijf in een gebied waarop dat ogenblik een epidemie gesignaleerd
wordt, loopt de gewone reiziger in feite geen echt risico (niet meer dan thuis, tenzij
mogelijk bij nauw contact met de bevolking). De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)
stelt dat hier vaccinatie moet overwogen worden, desgewenst kunnen deze reizigers dan
ook gevaccineerd worden.
4) Personen met een anatomische of functionele asplenie (sikkelcelanemie) of bij
wie een splenectomie werd uitgevoerd moeten gevaccineerd worden, ook al verblijven ze
slechts kortstondig in één van de risicolanden.
5) Chemoprofylaxe voor meningokokkenmeningitis heeft in de reizigersgeneeskunde
geen plaats.
Vaccinatieschema
Op dit ogenblik gebruiken we in België voor reizigers uitsluitend geconjugeerde
polysaccharide vaccins die simultaan werkzaam zijn tegen de vier serogroepen A, C, Y en
W135:
Menveo® en Nimenrix® zijn beiden een vierwaardig meningokokkenvaccin op basis van
“geconjugeerd polysaccharide” (de suikermoleculen van het kapsel van de bacterie zijn
gekoppeld aan een eiwit).
Een eenmalige intramusculaire injectie (0,5 ml) volstaat. Bescherming treedt in vanaf de
tiende dag.
Nimenrix® wordt toegediend vanaf de leeftijd van één jaar, Menveo® vanaf de leeftijd van
twee jaar.
Het is nog niet gekend na hoeveel jaar een rappelinenting moet worden gegeven
(momenteel raadt men in de VS aan na vijf jaar, na drie jaar voor kinderen die hun eerste
vaccinatie voor de leeftijd van zeven jaar kregen).
N.B.: Mencevax®A-C-Y-W135 (prijs: 33 euro), een vierwaardig meningokokkenvaccin op
basis van gezuiverd “capsulair polysaccharide” (de suikermoleculen van het kapsel van de
bacterie) is sinds medio 2013 niet meer verkrijgbaar op de Belgische markt
Sinds 2001 zijn er verschillende monovalente geconjugeerde meningokokken C-vaccins
(Meningitec®, Menjugate®, Neisvac-C®) beschikbaar op de Belgische markt (zie
Hoofdstuk XI 'Met kinderen en zuigelingen op reis'). Aangezien het alleen beschermt
tegen de serogroep C en niet tegen de serogroep A noch W135, speelt dit vaccin in de
reizigersgeneeskunde geen rol.
Een vaccin tegen meningitis B (de voornaamste verwekker van meningokokkenmeningitis
in de geïndustrialiseerde landen sinds de introductie van het vaccin tegen meningitis C)
Bexsero® wordt in sommige geïndustrialiseerde landen al gebruikt. In België is het (nog?)
niet in gebruik, mede omdat de werkzaamheid tegen de serotypen die in België
voorkomen, niet bewezen is.
Contra-indicaties



Ernstige acute febriele aandoeningen. Een lichte febriele aandoening daarentegen is
geen tegenindicatie.
Overgevoeligheid voor fenol (bewaarmiddel alleen aanwezig in de multidosisflacons).
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Zwangere vrouwen: in geval van reëel risico op infectie mag men vaccineren.

Nevenwerkingen
Wat lokale reactie is mogelijk, zelden systemische reacties (koorts in de 24 uur volgend
op de vaccinatie). De nevenwerkingen zijn steeds goedaardig en kortdurend.
Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP (Samenvatting van de Kenmerken
van het Product, zie www.fagg-afmps.be).
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/pg/images/kaart%20meningo
%202011%20kleur%20def.jpg
MENINGITIS
Kaart WHO http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution Maps
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5. TBE = Europese tick-borne encephalitis of FSME = Frühsommer MeningoEnzephalitis

Laatst bijgewerkte versie – zie:
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/nteken.pdf
Algemeen





Het betreft een virale meningo-encefalitis overgebracht door teken. De ziekte is
endemisch in de landelijke bosrijke streken van meerdere landen van CentraalEuropa, de zogenaamde 'TBE-gordel' (Oostenrijk, Zwitserland, Zuid-Duitsland,
Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Polen, ex-Joegoslavië, Bulgarije, Roemenië, enz.),
maar er zijn ook haarden in Zweden, Denemarken, de Baltische staten en de
voormalige Sovjetunie tot Vladivostok en tot aan China (dit komt overeen met
verschillende subtypen van het virus). Het risico is seizoensgebonden: vanaf de lente
tot en met de herfst (van april tot oktober). De Oostenrijkse regering waarschuwt
trouwens officieel inwoners en toeristen via de apotheken. Uitzonderlijk wordt deze
aandoening ook overgedragen door de inname van ongepasteuriseerde melk van
geiten of runderen.
Voor de risicogebieden zie:
o http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/FSME%20kaart.pdf
o http://www.itg.be - http://www.zecken.de/index.php?id=502
De aandoening verloopt meestal goedaardig, totaal zonder symptomen of zoals een
banale griep. De incubatietijd is gewoonlijk 7-14 dagen (2 tot 28 dagen). Soms zijn er
ernstige ziektesymptomen, met name de neurologische verschijnselen, geschat op 1
per 100 besmette tekenbeten (maar slechts een kleine minderheid van de teken is
besmettelijk: variërend van 1/20 tot 1/1.000 teken). Een fatale afloop (3% van de
personen met neurologische ziektesymptomen) en neurologische restletsels (15%)
zijn mogelijk. In de ex-U.S.S.R., met name vooral in Siberië, bestaat een variant van
deze ziekte met hoger sterftecijfer. Er bestaat geen behandeling.

Preventie door vaccinatie


De bestaande vaccins (op basis van gedood virus) zijn:
o FSME-IMMUN® 0,5 ml & FSME-IMMUN® 0,25 ml Junior (Baxter; bij de
apotheek te verkrijgen op voorschrift);
o Encepur® (Chiron-Berhing, niet in de handel in België).
Deze vaccins beschermen ook tegen de Siberische variant.
 Het vaccinatieschema omvat drie intramusculaire injecties van 0,5 ml
Conventioneel schema
Versneld schema°
ste
1 dosis
D0
D0
2de dosis
1-3 m
D14
3de dosis
9-12 m na 2de vaccin
9-12m na 2de vaccin
ste
1 booster
3j
3j
Volgende booster
5j*
5j*
°in geval van tijdsnood
*bij mensen ouder dan 60 j dient de booster om de drie jaar te worden gegeven.


Voor vertrek naar een risicogebied moet men minimaal twee injecties hebben
toegediend). Dit geeft een protectie van 90-95% twee weken na die tweede
inspuiting. Bij tijdsgebrek gebruikt men een versneld schema met het FSME-IMMUN®
vaccin.
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Kinderen vanaf 1 jaar en jonger dan 16 jaar: FSME-IMMUN® 0,25 ml Junior (wat
overeenkomt met de helft van de volwassen dosis). In deze leeftijdscategorie bekomt
men al een bescherming van minstens 98% na twee injecties.
Een herhalingsinenting dient om de 3-5 jaar te gebeuren, maar als de reiziger zich
hiervoor te laat aanbiedt, kan men tot 5 jaar na een volledige inenting deze rappel
toedienen. Zo het langer dan 8-10 jaar geleden is, is het veiliger om volledig te
hervaccineren. Personen die tijdig een rappel hebben gekregen na een volledige
basisvaccinatie hebben volgens een recente studie een zeer hoge antistoffentiter, en
behoeven wellicht geen verdere rappels. Wellicht is zelfs een interval tot 20 jaar
mogelijk indien men in totaal reeds vier inentingen heeft gekregen (recente studies).
Hopelijk beschikken we in de toekomst over meer gegevens om hierin een duidelijke
strategie te kunnen aangeven.
Bij 60-plussers is de immunogeniciteit van het vaccin mogelijk lager en kan het
ziekteverloop ernstiger zijn. Het strikt volgen van het vaccinatieschema met booster
om de drie jaar is hier wel aangewezen.
Vaccinatie is aangewezen voor natuurvorsers en toeristen (kampeerders en
scoutsgroepen, trekkers, maar ook gewone wandelaars) die zich binnen de
natuurlijke haarden begeven. In een vaccinatiecentrum kan over de indicatiestelling
tijdens een consultatie overleg worden gepleegd.
Tegenaanwijzingen en voorzorgen: zie de SKP (Samenvatting van de Kenmerken van
het Product, voorheen 'Wetenschappelijke bijsluiter').
Een alternatief is de strikte toepassing van de preventieve maatregelen
tegen tekenbeten, maar de infectie met dit virus kan al van bij de eerste
ogenblikken na de beet worden doorgegeven. Nadat de teek op het lichaam is
terechtgekomen kan het nog tot enkele uren duren vooraleer de eigenlijke prikplaats
door de teek is uitgekozen.
Wat
indien
de
derde
inenting
niet
tijdig
werd
gegeven?
Internationale experten zijn van mening dat de derde inenting gewoon gegeven kan
worden tot een tijdsinterval van vijf jaar na de tweede inenting, zonder verlies
van immunogeniciteit en zonder verlies van “boostability”.
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6.

Japanse encefalitis

Laatst bijgewerkte versie – zie:
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/njapenc.pdf

Epidemiologie en fysiopathologie












Japanse encefalitis is een ernstige virale aandoening in Azië. Het gaat om een
griepachtige toestand die na enkele dagen dramatisch kan evolueren naar een
hersenontsteking (bewustzijnsproblemen, verlammingen, coma). De incubatietijd is
gewoonlijk 5-15 dagen. De verhouding van symptomatische tot asymptomatische
infecties varieert tussen 1 per 50 tot 1 per 1.000 besmettingen. De sterftekans bij de
symptomatische gevallen bedraagt ongeveer 25-30%. Indien men de ziekte overleeft,
is er 30-50% kans op neurologische en/of psychiatrische restverschijnselen. Er bestaat
geen antivirale behandeling.
De transmissie gebeurt door bepaalde culexmuggen. De overbrengende muggen
steken vanaf de schemering bij valavond tot zonsopgang. In de endemische gebieden
zijn slechts 1-3% van de culexmuggen besmettelijk. Vooral varkens en bepaalde
vogels fungeren als reservoir voor het virus.
De ziekte is endemisch in de rurale streken van Zuid- en Zuidoost-Azië (zie kaart:
van India tot Japan), met name in delen van Bangladesh, Birma (Myanmar), Brunei,
Cambodja, China, India, Indonesië (enkel op Java, Bali, Irian Jaya en Borneo, niet op
de andere eilanden), Hongkong, Japan, Thailand, Vietnam, Nepal (enkel in de Teraï,
de laaglandgebieden beneden 765 m), de Filippijnen, Korea, Laos, Singapore, Sri
Lanka (enkel in de uiterst noordelijke punt van het eiland), Maleisië en een kleine
haard in Pakistan. Recent stak het virus de straat van Torres over tussen PapoeaNieuw-Guinea en het uiterste Noorden van Queensland (Australië).
De infectie komt in de meeste gebieden seizoengebonden voor, meestal ergens
tussen april-mei en oktober-december. De piekincidentie ligt in de gematigde
klimaatzones rond het einde van de zomer en het begin van de herfst; in de tropische
klimaatzones bij het begin van de moesson. In een aantal gebieden is er echter het
volledige jaar door transmissie mogelijk, vooral in de regio van de drie archipels
(Filippijnen, Indonesië, Maleisië), maar ook elders, afhankelijk van lokale ecologische
factoren.
De aandoening komt vooral voor in de rurale gebieden, daar waar mensen en varkens
in dicht verband samenleven, en meer bepaald in de gebieden met rijstvelden, omdat
ze ideale broedplaatsen voor de muggen vormen. Zeer zelden kunnen infecties
optreden aan de rand van de grote steden. In een aantal van deze landen is door een
goede vaccinatiepolitiek en insectenbestrijding het aantal gevallen gevoelig gedaald.
Algemeen genomen is het risico voor reizigers naar het Verre Oosten uiterst klein
(minder dan 1 per 1.000.000 reizigers die gedurende 1 maand onderweg zijn). In
functie van het seizoen, de reisbestemming en van de reisomstandigheden kan het
risico wel groter zijn (tot 1 per 5.000 per maand).
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JAPANSE ENCEFALITIS
http://www.who.int/ith  Disease distribution maps

Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2012.

Voor verdere details over de geografische indicatie, raadpleeg de website van de Centers
for Disease Control - USA:
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/risk-table.htm

Preventie
a) Vaccinatie
Momenteel wordt vanaf de leeftijd van 2 maanden Ixiaro® (83,28 euro; 2x) gebruikt,
een gedood vaccin op verocellen aangemaakt, dat het vroegere Jevax® (gemaakt op
muizenhersencellen) vervangt.
Ixiaro® is beschikbaar in de apotheek (op voorschrift).
Het vaccinatieschema bestaat uit twee injecties in de bovenarmspier met 28 dagen
tussentijd. Eén enkele dosis verleent geen voldoende bescherming.
Een eerste herhalingsinenting wordt gegeven na 12 tot 24 maanden.
Over latere rappels zijn nu nog geen gegevens, maar verwacht wordt dat het advies over
een vervolg rappel (na drie dosissen) minstens pas na 6 jaar zal zijn.
Indien een reiziger vroeger nog met het (nu niet meer verkrijgbare) Jevax® was
gevaccineerd, is het niet nodig om volledig te herbeginnen met Ixiaro®, tenzij de laatste
inenting langer dan 5 jaar geleden is. Hopelijk beschikken we in de toekomst over meer
gegevens om hierin een duidelijke strategie te kunnen aangeven.


Bij kinderen van 2 maanden tot en met 2 jaar wordt tweemaal een halve dosis
Ixiaro® toegediend met 28 dagen tussentijd - men gebruikt dezelfde spuit als voor
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volwassenen, maar een duidelijke rode lijn geeft de juiste in te spuiten hoeveelheid
voor kinderen aan (0,25 ml).


Noch voor de gewone toerist noch voor de zakenreiziger is vaccinatie
aangewezen. Over de juiste indicatie voor andere categorieën van reizigers bestaat
enige controverse. Veel hangt af van de reisduur en van de omstandigheden van het
verblijf, evenals van de kans op een onvoorzien verblijf in een hoogrisicogebied. De
meeste specialisten zijn het erover eens dat vaccinatie pas in het algemeen
aangewezen is voor reizigers of werknemers (bijv. biologen, landbouwdeskundigen,
antropologen, enz.) die tijdens het transmissieseizoen minstens vier weken op het
platteland in endemische gebieden doorbrengen. Met personen die in rurale streken
gaan wonen in endemisch gebied (bijv. ontwikkelingswerkers in Vietnam, Cambodja,
Laos, maar ook in India, enz.) dient in elk geval over vaccinatie gesproken te worden.
In een vaccinatiecentrum kan over de indicatiestelling tijdens een consultatie eerst
overleg worden gepleegd. Zo is er onder meer de laatste jaren een toename van het
aantal gevallen van Japanse encefalitis gemeld in de Nepalese Teraï en zelfs in de
vallei van Kathmandu waarvoor door sommige instanties vaccinatie wordt aangeraden
voor een verblijf tussen augustus tot oktober (1997).

b) Beschermende maatregelen tegen muggenbeten vanaf de avondschemering
en ‘s nachts zijn een doeltreffend alternatief!
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7.

Rabiës

Laatst bijgewerkte versie – zie:
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/nrabi.pdf

Algemeen
Rabiës is een ernstige acute meningo-encefalo-myelitis door het zeer neurotrope
rabiësvirus, overgebracht door het speeksel van besmette zoogdieren, meestal via een
beet.
Rabiës kan bij dieren aanleiding geven tot een furieuze vorm, waarbij de razernij op de
voorgrond staat (hondsdolheid), maar kan ook aanleiding geven tot een paralytische
vorm, waarbij het aangetaste dier er slap, verlamd en meelijwekkend uitziet. Het strelen
van makke dieren in het wild (o.a. vossen, apen in tempels e.d., ...) is daarom absoluut
af te raden.
In ontwikkelingslanden wordt de ziekte vooral overgebracht door (zwerf)honden, maar
soms ook door katten, apen of vleermuizen op de mens. Overdracht via vele andere
warmbloedige diersoorten is echter ook mogelijk, zoals de wasbeer in de Verenigde
Staten. Door een beet van een besmet dier is er 5-80% kans op virustransmissie. Bij een
krabletsel of likken van slijmvlies of beschadigde huid is het risico gelukkig veel lager
(1/100-1/1.000). Eens er ziektesymptomen zijn, is er echter 100% zeker dodelijke
afloop. Er bestaat geen behandeling. Rabiës is een groot probleem in heel wat
ontwikkelingslanden.
Men moet vermijden om op reis (tamme) wilde dieren, straatdieren en zelfs
andere niet-vertrouwde huisdieren te strelen. Ook dode dieren mag men niet
aanraken. Kinderen moeten in dit verband extra in het oog worden gehouden.
Voor personen die ginds langdurig verblijven, loopt het risico voor een dierenbeet
in het algemeen (potentieel risico voor rabiës) op tot 1-2% per jaar.
a) Postblootstellingsvaccinatie in geval van een beet door een mogelijk besmet
dier
In geval van een beet op reis door een mogelijk besmet dier is het van het
grootste belang om de wonde (hoe klein of hoe oppervlakkig ook) meteen grondig
gedurende 15 minuten met water en zeep uit te wassen (omdat het virus zeer
gevoelig is voor detergenten), goed na te spoelen, en vervolgens grondig te
ontsmetten (met jodium/Isobetadine of met ethanol 60-80%). Men dient zo snel
mogelijk een arts ter plaatse te raadplegen voor verdere verzorging en om
vaccinatie te overwegen.
Iedere dierenbeet wordt sowieso het best door een arts beoordeeld, omdat er nog
andere infecties mogelijk zijn (bijvoorbeeld met de bacterie Capnocytophaga
canimorsus), waarvoor bijkomende antibiotica noodzakelijk is.
Het vaccinatieschema na een mogelijk besmette beet bij een voorheen
ongevaccineerd persoon (vaccinatie na blootstelling =
postblootstellingsvaccinatie) omvat
1) Het toedienen van specifieke rabiës-immunoglobulinen (RIG) 'antiserum', in en
rondom de wonde. Het toedienen van deze specifieke immunoglobulinen (RIG) heeft
geen zin meer vanaf de achtste dag na het starten van de vaccinatie.
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PLUS
2) 5 of 4 injecties met een rabiësvaccin dat op celcultuur is bereid
OFWEL: 1 injectie op dag 0, 3, 7, 14 en 28
OFWEL: 2 injecties op dag 0, één op dag 7 en op dag 21, met controle van de
antistoffenaanmaak op dag 30 (dit schema gebruikt men indien er geen RIG
voorhanden is).

In ontwikkelingslanden beschikt men dikwijls enkel over minderwaardige vaccins bereid
op dierlijke hersenen en vaak zijn immunoglobulinen niet voorradig zijn.

In geval van een verdachte beet kan men ook beslissen om onmiddellijk huiswaarts te
keren, of kan men via de reisverzekering het juiste vaccin en immunoglobulinen proberen
te bekomen.
Niettegenstaande met klem aangeraden wordt binnen de 24 uur met vaccinatie te starten,
kan men, wanneer men tijdens een reis op verdachte wijze gebeten werd, zelfs na
thuiskomst nog met inenten (vaccinatie én immunoglobulinen) starten, na overleg met
de artsen van de Directie Besmettelijke en Overdraagbare Ziekten WIV/IPV –
Nationaal Centrum voor de medische behandeling van rabiës (vroeger Pasteur
Instituut van Brussel), Engelandstraat 642, 1180 Brussel (02/373.31.56 of
02/373.32.61 (algemeen nummer: 02/373.31.11) http://www.wiv-isp.be/odobzdomti/nl/index.html.
Het postexpositievaccin en RIG worden enkel door deze dienst afgeleverd. Deze dienst
kan gecontacteerd worden op werkdagen van 9-17 uur en in het weekend en feestdagen
van 9-12 uur. Men wordt dan meestal uitgenodigd om de eerste inenting en de specifieke
antirabiës-immunoglobulinen ter plaatse toegediend te krijgen. De overige vaccindosissen
worden door de huisarts gegeven (verwacht wordt dat dit in de nabije toekomst anders
georganiseerd zal worden).
b) Preventieve vaccinatie
Preventieve vaccinatie met gedeeltelijke bescherming is mogelijk. De huidige
vaccins (op humane cellen of celcultuur (o.a. Vero-cellen) bereid) zijn zeer veilig, en
hebben de gevaarlijke nevenwerkingen in vergelijking met de vroegere vaccins (bereid
op hersenen van schapen of geiten) niet meer.
Het preventieve vaccinatieschema bestaat uit drie inentingen, op drie tot vier weken tijd
(op dag 0, 7, 21 of 28). Het vaccin wordt in de bovenarmspier gegeven (deltoideusregio)
of, bij kleine kinderen, in de anterolaterale spier van de dij. Eens men in het kader van
reizigersgeneeskunde een volledige basisvaccinatie gekregen heeft, zijn geen verdere
rappelinentingen voor toeristen en expats nog nodig.
Preventieve vaccinatie geeft op zichzelf geen volledige bescherming, maar zorgt
wel voor langdurige “boostability” (minstens 20-30 jaar, waarschijnlijk
levenslang). Dit betekent dat er een zeer snelle toename van de
antistofaanmaak zal optreden na de start van een
“postblootstellingsimmunisatie”. Dit vereenvoudigt sterk de “postblootstelling”
procedure: bij een mogelijk besmettende beet volstaat – iedere keer opnieuw het kort vaccinatieschema met twee injecties van het vaccin op dag 0 en dag 3.
De toediening van antirabiësimmunoglobulinen is dan verder nooit meer nodig
bij gezonde personen met normale immuniteit.
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Een controle van de antistoffenaanmaak is enkel nodig bij personen met verminderde
afweer of onder behandeling met immuundeprimerende medicatie, en kan worden
uitgevoerd door de Directie Besmettelijke en Overdraagbare Ziekten WIV/IPV (vanaf 10
dagen na de derde injectie, best na 4-6 weken).
Voor personen die in het kader van hun beroep (vb. veearts, vleermuisonderzoeker) een
verhoogd blootstellingsrisico hebben, gelden wel andere richtlijnen in het kader van de
arbeidsgeneeskundige regelgeving.
Zie www.health.belgium.be klik : Nl;  Zoekterm: 'rabiës' HGR 8818 en zoek naar
de recentste herziening
Het vaccin tegen rabiës kan vanaf nu met een voorschrift van elke arts vlot bekomen
worden bij de apotheker (Rabipur® GlaxoSmithKline) en het HDCV Merieux Rabiës
Vaccin® (Sanofi Pasteur MSD). Ze zijn leverbaar aan officina’s via de groothandel. In
geval er niet voldoende tijd meer rest om het te bestellen, is het vaccin meestal
verkrijgbaar in de gelekoortsvaccinatiecentra. (zie:
www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/NADRVACC.htm).

RABIES,
Kaart: http://www.who.int/ith  Disease distribution maps

Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World health Organization, Geneva, 2013.

Elke reiziger moet op het feit gewezen worden dat er een reëel risico is.
Er bestaat echter geen indicatie voor preventieve vaccinatie van gewone reizigers
gezien het uitermate kleine risico.
Volgende personen moeten overwegen om zich op voorhand te laten vaccineren:
 De klassieke risicogroepen, zoals dierenartsen, jagers, boswachters, veehandelaars,
biologen, landbouwdeskundigen, archeologen en speleologen.
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Reizigers die een langdurige fietstocht ondernemen of veelvuldig joggen vormen ook
een risicogroep die het best steeds gevaccineerd wordt.
Personen die (langere tijd) in afgelegen landelijke ontwikkelingsgebieden zullen
rondreizen of gaan wonen (regio’s zie kaart), en niet binnen de 24 uur over een
modern op celcultuur bereid vaccin en binnen de 48 uur (of uiterlijk tot 7 dagen)
over specifieke antirabiës-immunoglobulinen (RIG = 'antiserum'), kunnen
beschikken.
Ouders van kinderen die gaan wonen in een risicogebied, dienen - in functie van de
lokale omstandigheden - ernstig te overwegen om hun kinderen preventief te laten
vaccineren. Bij kleine kinderen kan immers ongemerkte/niet gesignaleerde
blootstelling optreden. Huisdieren daar moeten ten allen tijde gevaccineerd zijn.

N.B.: Alle illegale import van dieren en het niet respecteren van de officiële
vaccinatierichtlijnen in dit verband, brengt een risico met zich mee voor het importeren
van hondsdolheid bij zoogdieren.
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VIII
INFECTIEZIEKTEN en voedselvergiftiging
In dit hoofdstuk worden besproken:














Dengue en chikungunya en zika,
Schistosomiasis of bilharziosis,
Ziekte van Chagas (Amerikaanse trypanosomiase),
Slaapziekte (Afrikaanse trypanosomiase),
Ciguatera-intoxicatie
Hepatitis C
Hepatitis
West Nile Fever
Vogelgriep
Tuberculose
Pest
Andere infecties overgebracht door knaagdieren en teken; preventieve maatregelen
tegen teken en knaagdieren

Een volledige lijst van alle mogelijke infectieziekten die men op reis kan
oplopen valt buiten het bestek van deze publicatie, hiervoor verwijzen we naar
de literatuurlijst en de klassieke handboeken van tropische ziekten.
Tropical Medicine. Illustrated lecture notes.
Editor E. Van Den Enden. ITG-press 2013. Te consulteren via www.itg.be  Teaching &
training  Distance learning  Tropical medicine
Ook op de website van de Amerikaanse Centers for Disease Controle
(CDC),Europese centers for Disease Control (ECDC) op die van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan men hierover concrete informatie vinden.
 http://www.cdc.gov  http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/diseases.htm
 http://www.who.int  http://www.who.int/health_topics
 http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
Deze websites zijn, samen met www.promedmail.org ook dé referentiebronnen voor
informatie over allerlei nieuwe epidemische of endemische ziekten, zoals Ebola (Afrika),
West Nile Fever (sinds 2000 aanwezig op het Amerikaanse continent), SARS-coronavirus
en het nieuwe MERS-coronavirus, vogelgriep (H5N1 & H7N9), dengue, chikungunya, zika
enz. Ook de te nemen voorzorgsmaatregelen voor reizigers worden daar vermeld.
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1.

Dengue, chikungunya en zika

Dengue, chikungunya en zika zijn arbovirosen; dit zijn virale infectieziekten overgebracht
door geleedpotigen, o.a. insecten, in dit geval de overdag stekende Aedes-mug.
Dengue-, chikungunya- en zikavirus veroorzaken zeer gelijkaardige klachten en zijn niet
van elkaar te onderscheiden op basis van symptomen. Bovendien komen deze drie
virussen voor in deels overlappende gebieden.
Meest recente informatie: zie website www.itg.be

DENGUE
Dengue is de frequentste tropische arbovirose (virale infectieziekten overgebracht door
arthropoden = geleedpotigen, o.a. insecten) en wordt overgebracht door de Aedes-mug,
die overdag steekt. Er bestaan 4 serotypes, dengue 1, 2, 3 en 4. Chikungunya, gele
koorts, Japanse encefalitis en tick-borne encefalitis (TBE of FSME of tekenencefalitis) en
zika zijn andere voorbeelden van arbovirosen.
Dengue komt voor in Zuidoost Azië, de Caraïben, Midden-Amerika, Zuid-Amerika, in
Afrika en sporadisch ook Noord-Australië. De ziekte is momenteel in volle expansie in vele
tropische gebieden. In tegenstelling tot malaria komt deze infectieziekte evengoed voor
in de steden als op het platteland.
In zijn typisch klassiek verloop wordt de infectie gekenmerkt door een brutaal begin met
koorts, hoofd- en gewrichtspijn (knokkelkoorts), en belangrijke spierpijn (o.a. lendenpijn
en pijn rondom de oogbollen), die de stijfheid bij de zieke verklaart. Soms is er een droge
hoest, en is de hartslag vrij traag in verhouding tot de koorts (relatieve bradycardie).
DENGUE
http://www.who.int/ith  Disease distribution maps

Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2014
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Klassiek (maar niet steeds!) verloopt de ziekte volgens een bifasisch patroon: na 3-4
dagen koorts treedt een voorbijgaande verbetering op, rond de 5de-6de dag stijgt de
koorts opnieuw. Op dat ogenblik kan er rode vlekkerige huiduitslag (maculair exantheem
dat aan mazelen kan doen denken) verschijnen. Na enkele dagen verdwijnt de koorts dan
weer, maar er kan een wekenlange periode van moeizaam herstel volgen, gekenmerkt
door asthenie, spierpijnen en neuralgieën. Er bestaat geen specifieke behandeling, de
aandoening geneest vanzelf. Men mag bij de behandeling van denguekoorts geen aspirine
gebruiken, maar enkel paracetamol voor de koorts.
Zeldzaam kunnen er zich ernstige levensbedreigende vormen voordoen: rond de 3de à 4de
dag, op het ogenblik dat de koorts daalt en de zieke schijnbaar iets beter is, gaat de
toestand snel achteruit, met het optreden van hevig braken en buikpijn. Er kunnen
levensbedreigende bloedingen optreden (DHF = dengue hemorrhagic fever), daarom is
het gebruik van acetylsalicylzuur als antipyreticum steeds tegenaangewezen, of er kan
een shocktoestand (DSS = dengue shock syndrome) ontstaan, die echter, mits goede
medische verzorging (snel toedienen van de juiste hoeveelheid vocht via infuus), bijna
steeds een gunstige afloop kent.
De incidentie van deze levensbedreigende vormen is duidelijk toegenomen de laatste 20
jaar. Men neemt aan dat bij een eerdere infectie met één van de 4 serotypes van het
denguevirus, genummerd 1, 2, 3 en 4 (er is recent een 5de serotype beschreven waarvan de
impact nog niet duidelijk is), de kans op verwikkelingen toeneemt bij een daaropvolgende
infectie door een ander serotype. Gedurende de eerste 3 maanden na een infectie is men
wellicht nog beschermd voor de andere serotypes door kruisprotectie, maar nadien loopt
men vermoedelijk levenslang enig risico voor de hemorragische vorm of shock bij een
tweede infectie met een ander serotype.
Wellicht wordt men na twee of drie infecties levenslang immuun voor de 4 serotypes.
Deze verwikkelde vormen zijn gelukkig uiterst zeldzaam bij reizigers en expatriates. Vooral
jonge kinderen van de autochtone bevolking worden erdoor getroffen. Mits correcte
behandeling bij de eerste tekenen van lage bloeddruk in een goed uitgerust ziekenhuis voor
de juiste vochttoediening via intraveneus infuus, is de sterfte van deze ernstige vormen
lager dan 1%.
Het is onmogelijk aan te geven hoe groot het risico voor een levensbedreigende vorm is
voor een individu die al eerder dengue doorgemaakt heeft, daar er vele factoren meespelen.
In de praktijk blijft dit zeer klein (kleiner dan het risico van een fataal verkeersongeluk op
reis, wat in de grootteorde ligt van 1 per maand per 100.000 reizigers).
In sommige landen werd eind 2015-begin 2016 het eerste vaccin tegen dengue op de
markt gebracht: Dengvaxia® (CYD-DTV, Sanofi Pasteur). Het gaat om een levend vaccin
toegediend volgens het schema 0-6-12m. Een 5-tal andere vaccins zijn in ontwikkeling.
De WHO stelt dat endemische landen het vaccin kunnen overwegen; een meer
gedetailleerde aanbeveling (“position paper”) wordt verwacht in juli 2016. Het gebruik bij
reizigers is niet aangeraden omwille van de beperkte werkzaamheid en de afwezigheid
van “natuurlijke boosters”. Beschermende maatregelen tegen muggenbeten vormen hier
opnieuw de hoeksteen van de preventie en zeker in geval van een lokale epidemie (zie
Hoofdstuk III, 'Malaria').
De overbrengende Aedes-mug steekt vooral in de eerste uren na zonsopgang en
in de uren vlak voor zonsondergang. Er zijn echter regionale verschillen! In een
aantal regio’s steekt de mug vooral in de voormiddag (± 9-11 uur) en in de
namiddag (± 13-17 uur).
Bij gelijktijdig gebruik van zonnebrandcrèmes en insectenrepellents op basis van Deet
moet men eerst de zonnecrème aanbrengen, laten drogen en vervolgens de Deet
aanbrengen. Deet vermindert echter de werkzaamheid van de zonnecrème, dus een
zonnecrème met hogere beschermingsfactor wordt aangeraden.
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CHIKUNGUNYA
Deze infectie, erg vergelijkbaar met dengue, wordt veroorzaakt door een alfavirus dat
wordt overgebracht via dezelfde overdag stekende Aedes mug.
Het chikungunyavirus komt sporadisch voor in grote delen van Afrika. In 2006 is een
enorme chikungunya-epidemie uitgebroken op verschillende eilanden van de Indische
Oceaan (Seychellen, Mauritius, Réunion), maar deze is nu onder controle, met nog zeer
weinig gevallen. Momenteel zijn er epidemieën in India en Zuid- en Zuidoost-Azië en
Centraal- en Zuid-Amerika. In de zomer van 2007 was er een kleine outbreak in Italië,
binnengebracht door een reiziger uit India.
In tegenstelling tot malaria komt deze infectieziekte evengoed voor in de steden als op het
platteland.
Na een incubatieperiode van 4-7 (3-12) dagen treedt er plots hoge koorts op, met
griepachtige symptomen, en meestal gepaard gaande met opvallende tot hevige
gewrichtspijnen in de extremiteiten (enkel, pols, vingers). De naam betekent in het
Swahili 'de ziekte die de botten breekt'. Andere mogelijke symptomen zijn zwellingen van
de ledematen, huiduitslag, lichte bloedingen (tandvlees). Meestal verloopt de aandoening
goedaardig en treedt genezing op na een week, maar bij een aantal personen kunnen de
gewrichtspijnen nog weken of maanden aanhouden en soms kan het de trigger zijn die
reumatische klachten veroorzaakt. Naar aanleiding van de epidemie op het eiland
Réunion werd gezien dat bij jonge kinderen en pasgeborenen uitzonderlijk voorbijgaande
meningo-encefalitis kan optreden; verder zijn een aantal mensen aan de ziekte
overleden, vooral (maar niet uitsluitend) fragiele ouderen (zoals tijdens de jaarlijkse
griepepidemie ook duizenden bejaarde mensen op indirecte wijze sterven).
De behandeling is zoals bij dengue uitsluitend symptomatisch: paracetamol of nietsteroïdale ontstekingsremmers, bijv. ibuprofen (geen aspirine).
Preventie: Enkel bescherming tegen muggensteken overdag, vooral in de voormiddag en
late namiddag, kan de ziekte voorkomen. Er is geen vaccin.
Individuele bescherming: repellents overdag (zie hierboven bij dengue)– impregnatie
kledij – muskietennet;
Bescherming woonhuis: muggengaas vensters en deuren – chemische
muggendodende/verjagende producten – verwijderen stilstaand water in en rond de
woning.
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CHIKUNGUNYA
http://www.who.int/ith  Disease distribution maps

Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2015.

ZIKA
Het zikavirus is een Flavivirus, net zoals het denguevirus en het gelekoortsvirus. In 2007
was er een zikavirusepidemie in Micronesië, in 2013 in Frans-Polynesië en sinds 2015 in
Zuid-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben, Cabo Verde en enkele eilanden in de
Stille Oceaan. Deze epidemie is nog in volle expansie. Hoewel de overdracht vooral
gebeurt door muggen, worden er ook gevallen gerapporteerd van seksuele transmissie
van man op vrouw en van man op man.
Een zika-infectie verloopt in 80% van de gevallen asymptomatisch. Bij de overige 20%
ontstaan klachten 3 tot 12 dagen na besmetting die klinisch erg lijken op dengue of
chikungunya, maar meestal mild zijn: koorts, spierpijn, soms rash en conjunctivitis zijn
de meest voorkomende klachten. De koorts duurt enkele dagen. Zelden kunnen er
neurologische complicaties ontstaan zoals het Guillain-Barré-syndroom.
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ZIKA EN ZWANGERSCHAP
Het zikavirus kan tijdens de zwangerschap worden overgedragen van de moeder op het
ongeboren kind en kan bij het ongeboren kind belangrijke afwijkingen veroorzaken zoals
microcefalie, groeiretardatie, oogafwijkingen. De fysiopathologie is nog niet bekend en
men weet ook niet of er beïnvloedende factoren zijn. Aan zwangere vrouwen en
vrouwen die zwanger willen worden tijdens of vlak na de reis raden we af om te
reizen naar gebieden waar een zika-uitbraak gaande is. Indien de reis niet kan
worden uitgesteld zijn rigoureuze antimugmaatregelen overdag aanbevolen.
PREVENTIE
Er bestaat geen vaccin. Beschermende maatregelen tegen muggenbeten vormen
de hoeksteen van de preventie. De overbrengende Aedes-mug steekt overdag
en rond zonsondergang.
Gezien er ook enkele gevallen beschreven zijn van seksuele transmissie, is
condoomgebruik aanbevolen tijdens een verblijf in een regio waar een zikaepidemie gaande is en daarna, zeker bij een zwangere of vrouw met actieve
zwangerschapswens tot men deskundig advies heeft ingewonnen. Dit geldt ook
voor koppels waarbij enkel de man in een regio is geweest waar een zikaepidemie is.
Gezien de kennis over deze ziekte nog in volle expansie is, kunnen aanbevelingen nog
veranderen. Consulteer voor de laatste informatie volgende bronnen:
http:// www.itg.be
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-travel-information
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/riskassessment.aspx
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/
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2.

Schistosomiase

Schistosomiase, ook bilharziose genoemd, wordt veroorzaakt door wormen waarvan de
microscopisch kleine larven in zoet water leven. De larven fixeren zich op de huid tijdens
het zwemmen of baden in besmet water. Na 10 minuten zijn ze reeds doorheen de
epidermis gedrongen. Soms geeft dit de zogenaamde 'swimmer’s itch'. Al naargelang de
soort migreren ze naar de venen van het portaal stelsel (S. mansoni, S. intercalatum, S.
japonicum) of naar de venen rond de blaas en omliggende organen in het kleine bekken
(S. haematobium). Daar worden ze volwassen over een periode van 2 à 3 maanden. Na
een tocht stroomopwaarts in de venen leggen de volwassen wijfjes hun eitjes in de
darmwand, respectievelijk in de blaaswand en in de omliggende organen in het kleine
bekken. De eitjes migreren door de mucosa naar het darmlumen of blaaslumen en
worden geëlimineerd met de faeces en urine. Eitjes die ter plaatse geblokkeerd blijven,
geven aanleiding tot de vorming van granulomen. Dit veroorzaakt bloederige diarree
(zelden bij de toerist) of hematurie. Andere eitjes kunnen terecht komen in de lever, de
longen of bepaalde vitale organen, vooral bij herhaalde en langdurige besmettingen, en
aanleiding geven tot ernstiger verwikkelingen.
Wanneer een toerist besmet raakt, zal het slechts zeer zelden om een massieve
besmetting gaan en is de kans op symptomen en verwikkelingen zeer klein. Soms kan
een primo-infectie oorzaak zijn van een wekenlang durende koorts, met griepale
verschijnselen, in typische gevallen gepaard met hardnekkige (soms astmatiforme) hoest
en zelden diarree (Katayama syndroom). Zeer zelden kunnen ernstige complicaties
optreden (verlammingen door myelitis of encefalitis), die niet altijd reversibel zijn na
behandeling.
Schistosomiase komt voor in het grootste deel van Afrika, beperkte delen van ZuidAmerika (Oostkust), het Nabije Oosten en het verre Oosten (enkel in China, Filipijnen &
nog 1 mogelijke haard in Indonesië).
Zie kaarten per land:
http://www.who.int/schistosomiasis/epidemiology/global_atlas_maps/en/ind
ex.html
Het risico op bilharziose is het grootst in stilstaand zoet water (zeker in stuwmeren),
maar ook in niet-stilstaand water zoals in rivieren en in watervallen (grote of kleine, snelof traagstromend) kan besmetting optreden.
Men moet reizigers absoluut afraden om te baden of te zwemmen in zoet water.
Krachtig afdrogen na het baden zou de kans op infectie kunnen verminderen, maar biedt
geen waterdichte garantie.
Er bestaat geen bewezen doeltreffende preventieve medicatie noch vaccin.
Ter plaatse wordt nogal eens geadviseerd om na mogelijke blootstelling een dosis
praziquantel in te nemen als post-exposure profylaxe. Dit geeft echter een volkomen
misplaatst gevoel van zekerheid, omdat praziquantel niet werkzaam is op de jonge
wormen. In een artikel in Emerging Infectious Diseases van September 2006 "Early
Neuroschistosomiasis Complicating Katayama Syndrome".
(http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/12/9/06-0113_article.htm) beschrijven we
hoe een schistosomabesmetting met potentieel ernstige gevolgen is opgetreden ondanks
de inname van een dosis praziquantel 14 dagen na een zwempartij in Lake Malawi.
Wel beschikt men over een goed verdragen behandeling (met Praziquantel®, soms te
herhalen, verkrijgbaar via het ITG), De behandeling van schistosomiasis dient best te
gebeuren in een gespecialiseerd centrum.
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Het is aan te raden om elke blootstelling aan zoet water in endemisch risicogebied, na
drie maanden te laten screenen (serologie, eosinofilie). Bij algemene klachten van griep
met hoest, diarree en/of cutane klachten dient er gedacht te worden in de differentiële
diagnostiek na zoetwaterblootstelling aan een mogelijke schistosomiasisinfectie.
Uitzonderlijk kunnen zich reeds ernstige complicaties in de eerste maanden na mogelijke
blootstelling voordoen (bloed in de urine, verlamming). In dat geval moet men
onmiddellijk een expert raadplegen.
GLOBAL DISTRIBUTION OF SCHISTOSOMIASIS
http://www.who.int/ith  Disease distribution maps

Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2016

3.

Ziekte van Chagas
(Amerikaanse trypanosomiase)

Trekkers door de rurale gebieden van Latijns-Amerika moeten ook gewaarschuwd worden
voor het risico op de ziekte van Chagas, veroorzaakt door Trypanosoma cruzi, een
ééncellige parasiet. De ziekte komt haardsgewijs voor in een gebied dat zich uitstrekt
van Mexico tot het zuiden van Argentinië (Argentinië, Belize, Bolivia, Brazilië, Chili,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Frans Guyana, Guatemala, Guyana,
Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en
Venezuela).
De parasiet wordt overgebracht door grote bloedzuigende wantsen, van het geslacht
triatoma. Per land kunnen ze een verschillende naam hebben (‘kissing bug’, vinchuca,
barbeiro, chipo, enz.).
Deze insecten leven in de spleten van lemen muren, tussen de palmbladeren die gebruikt
worden in de daken van de hutten, of in de palmbomen.
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De mens wordt meestal tijdens de slaap gestoken, dikwijls in het gelaat. De beet is
geheel pijnloos. De parasieten bevinden zich in de faeces van het insect, die tijdens de
beet op de huid worden geloosd, en ze worden nadien door wrijven of krabben in de
wonde gebracht. De parasieten kunnen ook via de conjunctiva of andere slijmvliezen het
organisme binnendringen. De ziekte wordt verder ook overgezet door bloedtransfusie en
recent werden in Brazilië en Venezuela gevallen beschreven van orale overdracht (via
vers geperst suikerriet, vers geperst sap van de guava-vrucht en van bessen van de
açai-palmboom, telkens bevuild door uitwerpselen van het insect).
Bij de mens verloopt de ziekte in twee fasen:
1) Enkele weken na de besmetting kan er soms een acute ziektefase optreden (in 10%
van de besmettingen, maar meestal is deze niet aanwezig), gekenmerkt door een lokale
zwelling op de plaats van de beet en koorts die enkele weken tot maanden kan
aanhouden. In deze fase kan men overlijden ten gevolge van myocarditis of meningoencefalitis. Voor de behandeling van deze fase bestaan er doeltreffende specifieke
geneesmiddelen.
2) Na een jarenlange latente fase, zonder de geringste symptomen, zal er in ongeveer
40%
van de
gevallen een chronische
fase intreden met
onherstelbare
orgaanbeschadiging,
vooral
van
het
hart
(plotse
dood
door
aritmieën,
hartdecompensatie), slokdarm of colon (abnormale uitzetting), en minder frequent van
het perifere zenuwstelsel. Er bestaat geen doeltreffende behandeling in de chronische
fase, enkel een symptomatische behandeling.
Er bestaat geen preventieve medicatie noch vaccin.
Preventieve maatregelen tegen de beet van de wantsen zijn dus zeer belangrijk:






In endemische gebieden zal men zeker niet overnachten in primitieve hutten of in
open lucht.
Indien men dit niet kan vermijden, en ook indien men in goedkope hotelletjes
overnacht, zal men steeds onder een muggennet slapen (best nog met een laken
boven het muggennet, om te beletten dat men in contact komt met de uitwerpselen
van de wantsen).
Best gebruikt men een insecticidespray (de insecten zijn meestal verborgen achter
kaders, in laden, of zelfs onder de matras).
's Avonds dient men ook een insectenrepellent op de blootgestelde huidgedeelten aan
te brengen.

VIII - 9

4.

Afrikaanse slaapziekte
(Afrikaanse trypanosomiase)

AFRIKAANSE TRYPANOSOMIASE
The focal distribution of human African trypanosimiasis

Report of the Scientific Working Group on African trypanosomiasis, 2001

Slaapziekte komt haardsgewijs voor tussen de 15de graad noorderbreedte en 20ste
graad zuiderbreedte (overeenstemmend met tropisch Afrika) en doet zich voor onder
twee vormen: een chronisch verlopende West-Afrikaanse vorm (klassieke slaapziekte,
met geleidelijk toenemende bewustzijnsstoornissen na maanden - en soms jarenlange
onregelmatig verlopende koorts), en een acuut verlopende Oost-Afrikaanse vorm
(gekenmerkt door hoge koorts, die meer doet denken aan malaria of buiktyfus).
Onbehandeld loopt de ziekte dodelijk af.
De ziekte wordt veroorzaakt door een ééncellige parasiet, Trypanosoma brucei
gambiense en Trypanosoma brucei rhodesiense, en wordt overgebracht via de steek van
tseetseevliegen (“paardenvlieg”, ongeveer zo groot als een honingbij), die overdag
steken.
Er bestaat geen preventief geneesmiddel noch vaccinatie.
Toeristen lopen in principe geen risico voor de West-Afrikaanse vorm, omdat
deze enkel in afgelegen, weinig toegankelijke haarden voorkomt. De laatste jaren werd,
in het kader van de opflakkering van de West-Afrikaanse slaapziekte, evenwel
gesignaleerd dat er in de buurt van een aantal grote steden ook een mogelijk
infectierisico bestaat. De Oost-Afrikaanse slaapziekte is eveneens uitermate zeldzaam
bij toeristen, maar bij een bezoek aan sommige wildparken in Oost- en Zuidelijk-Afrika
(de laatste jaren onder andere in Tanzania (Serengeti & Tarangire), Zambia, Zimbabwe,
Malawi en Kenia (Masai Mara)) kan men soms in contact komen met besmette
tseetseevliegen.
Preventie betekent het vermijden van tseetseevliegen in struiken, bossen en savanne. In
de steden is er geen risico. In principe zal men deze haarden  die meestal door de lokale
bevolking gekend zijn  vermijden. Insectenrepellents zoals Deet bieden helaas maar
weinig bescherming tegen deze zeer lastige steekvliegen. Men beschermt zich vooral
door binnen de wagen te blijven en de vensters gesloten te houden. Een picknick is hier
bijv. uitgesloten.
Zelfs al werd men gestoken (de beet is meestal pijnlijk), dan betekent dit niet
noodzakelijk dat men besmet is. Men dient immers voor ogen te houden ten eerste dat
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tseetseevliegen ook voorkomen in gebieden waar geen slaapziekte is, en ten tweede dat
in endemische gebieden slechts een heel gering aantal vliegen (enkele promille) echt
besmettelijk zijn. Indien er, althans bij de Oost-Afrikaanse vorm, toch besmetting is
opgetreden, treedt er nagenoeg steeds binnen de 1 tot 4 weken hoge koorts op, meestal
(80-90%) gepaard met lokale (pijnloze) zwelling op de plaats van de steek, wat een
snelle diagnose en doeltreffende behandeling mogelijk maakt. Bij de West-Afrikaanse
vorm is de lokale zwelling minder opvallend of afwezig. Het verloop is meestal veel
minder acuut maar wordt gekenmerkt door aanslepende of recidiverende koorts.
De diagnose kan gesteld worden met een dikdruppelonderzoek, zoals voor malaria. Dit
dient te gebeuren in een gespecialiseerd centrum. Er bestaat een doeltreffende
behandeling, die eveneens in een gespecialiseerd centrum dient te gebeuren.
Er bestaat geen doeltreffende preventieve medicatie noch vaccin.

5.

Ciguatera-intoxicatie

Ciguatera is een vorm van een voedselvergiftiging, veroorzaakt door het eten van vis die
graast in tropische koraalriffen tussen 35° noorderbreedte en 35° zuiderbreedte en zich
daarbij besmet met een toxine van dinoflagellaten (microplankton). Het toxine wordt in
hogere concentraties gevonden naar gelang de vis een hogere plaats inneemt in de
voedingspiramide; dus men kan gemakkelijker besmet raken door het eten van
predatoren zoals barracuda. Het toxine is reuk-, smaak- en kleurloos, en wordt niet
geïnactiveerd tijdens het koken.
Ciguatera-intoxicatie komt voor op de eilanden in de Caraïbische Zee (Antillen), de Stille
Oceaan (Polynesië) en enkele eilanden in de Indische Oceaan.
In het typische geval treedt ongeveer 12 uur na ingestie van het toxine diarree op,
gepaard gaand met nausea, braken en buikpijn. Wat later verschijnen jeuk en allerlei
neurologische symptomen: paresthesieën t.h.v. de ledematen en rondom de mond,
zwaktegevoel, spierpijn, dysesthesieën (zoals stoornissen van de thermische
gewaarwording, een gevoel van verbranding of van elektrische ontladingen).
Uitzonderlijk kunnen hallucinaties, hypotensie, hartritmestoornissen, shock en coma
optreden (binnen de 24 uur).
Tot op heden bestaat
behandeling is belangrijk.

er

geen

uniform

behandelingsschema.

Symptomatische

Preventie is moeilijk omdat de vis noch van uitzicht, noch door smaak te onderscheiden
is van niet-besmette vis.
Toch wordt aangeraden bepaalde vissoorten te mijden, zoals zaagbaars (grouper), red
snapper, amberjack en zeker barracuda. In hoeverre dit praktisch haalbaar is, is
twijfelachtig.
Commerciële testkits zijn in het buitenland verkrijgbaar.
Belangrijk is dat het ziektebeeld herkend wordt, zodat de patiënt kan gerustgesteld
worden gezien de te verwachten spontane gunstige evolutie, hoewel de symptomen nog
weken tot maanden kunnen aanhouden.
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6. Hepatitis C

Hepatitis C is een infectieziekte van de lever veroorzaakt door het hepatitis C-virus
(HCV). De ziekte wordt overgedragen via besmet bloed en bloedproducten
(bloedtransfusie, besmette naalden, open wonden). Besmetting via bloedcontact kan ook
plaatsvinden door het gebruik van niet-steriele naalden bij injecties, piercing, tatoeëring,
acupunctuur, gemeenschappelijk gebruik van scheerapparaten of tandenborstels en
contact met besmet bloed in verwondingen van de huid of bij gemeenschappelijk
materiaal om drugs te snuiven. Hepatitis C kan ook seksueel overgedragen worden, maar
dat komt minder frequent voor, behalve bij anaal contact. De ziekte kan tijdens de
zwangerschap en/of bevalling van de moeder naar het kind worden overgedragen.
Hepatitis C is meestal een chronische besmetting, waarvan het verloop, de
ziekteverschijnselen en de complicaties (cirrose, primair levercelcarcinoom) sterke
overeenkomst vertonen met die van hepatitis B. Men schat dat op 100 mensen die
besmet worden met het hepatitis C-virus, er 85 chronische drager blijven, 70
ontwikkelen chronische hepatitis, 5 hebben na 20-30 jaar levercirrose en 5 sterven aan
de gevolgen van levercirrose of leverkanker. Tot voor kort bestond enkel een langdurige
behandeling op basis van (PEG) interferon met zeer veel bijwerkingen.
Sinds kort bestaan er nieuwe antivirale geneesmiddelencombinaties die veel betere
resultaten opleveren en veel beter worden verdragen. Wegens de hoge kostprijs zijn de
terugbetalingscriteria momenteel nog zeer restrictief en beperken ze zich tot mensen met
leverschade.
Het risico voor reizigers is uiterst klein, mits inachtname van de klassieke
voorzorgsmaatregelen (vermijden van contact met vers bloed: geen gemeenschappelijke
scheermesjes, tandenborstels enz.; oppassen bij wondverzorging; condoomgebruik).
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HEPATITIS C
http://www.who.int/ith  Disease distribution maps

Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World health Organization, Geneva, 2005.

Hepatitis C kan worden voorkomen door hygiënische maatregelen en het vermijden van
risicovol gedrag. Vaccinatie tegen hepatitis C is nog niet mogelijk.
Bloedcontact en onzorgvuldig gebruik van drugsspuiten vormen de belangrijkste
infectiebronnen voor hepatitis C.

7. Hepatitis E

Hepatitis E is een virale leverontsteking waarvan het ziektebeeld veel overeenkomst
vertoont met dat van hepatitis A. Het virus wordt wellicht vooral overgedragen via fecaal
verontreinigd water. De incubatietijd is 3-8 weken.
Het verloop is meestal goedaardig (zoals bij hepatitis A – mortaliteit variërend van 0,44%), met mogelijk een lange convalescentie. Ook volledig asymptomatisch verloop is
mogelijk. Bij zwangere vrouwen echter kan de ziekte ernstig verlopen met – vooral in het
derde trimester – een sterftekans tot 20-30%. Hepatitis E ontwikkelt zich nooit tot een
chronische vorm, tenzij bij transplantatiepatiënten.
Hepatitis E is endemisch in veel ontwikkelingslanden.
Hepatitis E is endemisch in vele tropische en subtropische gebieden waar het virus
verspreid wordt via besmet drinkwater en voedsel. In geïndustrialiseerde landen komt de
ziekte echter ook voor. Veel gevallen zijn reisgebonden, maar ook het aantal sporadische
gevallen is in opmars.
Hepatitis E wordt gevonden bij vele dieren, onder andere varkens, wilde knaagdieren en
nog andere dieren, maar het is nog onzeker of dit over identieke (zoönose) dan wel
verwante virussen gaat. De kans op overdracht van persoon naar persoon is
waarschijnlijk erg laag.
Mensen die naar ontwikkelingslanden reizen, lopen risico om besmet te worden via met
uitwerpselen verontreinigd water of voedsel.
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Hepatitis E kan worden voorkomen door goede hygiënische maatregelen. Voor de
reizigers naar landen waar hepatitis E vaak voorkomt, is het aangewezen om altijd
gekookt voedsel en gekookt water te gebruiken.
Vaccinatie tegen hepatitis E is nog niet mogelijk.
8.

Tuberculose

Laatst bijgewerkte versie – zie:
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/ntubercul.pdf

Algemeen
Tuberculose is een infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium
tuberculosis. Besmetting gebeurt door het inademen van opgehoeste besmette druppels:
50% zal echter onmiddellijk de TB bacil klaren, zonder optreden van infectie; 40% zal
latente tuberculose ontwikkelen. Indien men latente TB oploopt, schat men het risico
bij een gezonde volwassen persoon om de ziekte te ontwikkelen op 5-8% gedurende de
eerste 2 jaar na de besmetting en nog eens 5% risico verspreid over de rest van het
leven (indien normale afweer ongeveer 10% risico over het gehele leven op actieve
ziekte). In 90% gebeurt er dus helemaal niets, we spreken dan van een latente
(slapende) infectie. Bij kinderen tot 2 jaar kan het risico echter oplopen tot 40%. Bij
personen met een immuundepressie loopt de kans op tot 10% per jaar.
Onderzoek in Nederland naar de incidentie van de tuberculineconversie (maat voor
besmettingsrisico) bij enkele honderden reizigers die voor een periode van 3 tot 12
maanden in één of meer hoogendemische landen rondreisden, toonde een risico van 3,5
per 1.000 reismaanden of een jaarrisico van ongeveer 4%. Het ging om reizigers die
relatief veel in contact kwamen met de lokale bevolking: 55% reisde geheel of ten dele
voor werk of stage, en vrijwel allen hadden gebruik gemaakt van openbaar vervoer of
hadden in 'local guesthouses' overnacht.
Het risico voor TB-besmetting werd vastgesteld door het positief worden van een
negatieve tuberculinehuidtest (THT; intradermotest volgens Mantoux). Onder personen
die tijdens hun verblijf in de gezondheidszorg hadden gewerkt, was het risico 7,9/1.000
reismaanden, tegenover 2,8/1.000 voor de overigen (het jaarrisico bleek ongeveer 3%
per jaar). Het risico voor besmetting nam ook toe met de duur van het verblijf. Voor deze
categorie van reizigers is het risico vergelijkbaar met het risico voor TB-besmetting bij de
lokale bevolking, met name geschat op 1,0-2,5% per jaar. Personen die een verzorgde
vakantiereis maken naar toeristische gebieden hebben lopen nauwelijks risico.
(Cobelens, Lancet 05/08/2000).
Vaccinatie
Het BCG-vaccin is een vaccin op basis van de levende verzwakte rundertuberculosebacil.
Het wordt intradermaal toegediend, waardoor een plaatselijke infectie ontstaat. Hierdoor
wordt de cellulaire immuniteit geïnduceerd (dus geen beschermende antistoffen),
waardoor een virulente infectie wordt afgezwakt (de infectie zelf wordt niet voorkomen).
Er ontstaat een zekere weerstand tegenover tuberculeuze infecties, maar vooral
tegenover de ernstige postprimaire complicaties, met name veralgemeende (“miliaire”)
TBC en tuberculeuze meningitis. Dit beschermend effect is enkel bij kinderen duidelijk
aangetoond; bij volwassenen niet.
Het is een controversieel vaccin, het vermindert het infectierisico niet en beschermt
slechts onvolledig tegen het ontstaan van tuberculose-ziekte. De resultaten van BCGvaccinatiestudies bij kinderen jonger dan 2 jaar zijn erg wisselend. Momenteel neemt
men een gemiddeld beschermend effect van 50% aan voor longtuberculose. De
bescherming tegen tuberculeuze meningitis en miliaire TBC ligt wellicht rond 80%. De
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maximale protectieduur wordt op 10-15 jaar geschat; hoewel een recente studie in
Alaska doet vermoeden dat de (slechts zeer partiële!) bescherming veel langer kan
aanhouden. Vaccinatie of hervaccinatie van volwassenen wordt niet als werkzaam
beschouwd.
Het vaccin beinvloedt ook de intradermotest/ mantoux-test/ tuberculinehuidtest (THT).
In de toekomst zal men in de routine kunnen gebruik maken van de bloedtesten die de
T-celreactie op specifieke antigenen van Mycobacterium tuberculosis meten ('InterferonGamma Release Assays' (IGRA) genoemd) en die niet beïnvloed worden door vroegere
BCG-vaccinatie. IGRA-tests kunnen dan onder andere worden aanbevolen om de
specificiteit in geval van een positieve THT bij BCG-gevaccineerden te verhogen.
Het vaccin mag toegediend worden vanaf de geboorte, aan de postero-externe zijde van
de bovenarm. Bij correcte inspuiting in het derm ziet men een huidpapel verschijnen van
± 8 mm, die snel weer verdwijnt. Na een drietal weken ontwikkelt zich op de
inentingsplaats een harde nodulus, die soms ulcereert en na 3 à 4 maanden geneest met
een blijvend litteken. Bij 1 tot 10% van de gevaccineerden worden postvaccinale
bijwerkingen waargenomen. Meestal gaat het om klierzwelling in oksel- of halsstreek die
vanzelf verdwijnt na 2-3 maanden.
De inenting gebeurt best 8-10 weken vóór het vertrek naar een risicosituatie. Op die
manier is de immuniteit maximaal opgebouwd (het beschuttend effect van de BCGvaccinatie stelt zich pas in na 5 à 10 weken) en kan een eventuele lokale abcesvorming
of ontsteking van de regionale oksel en/of halsklieren t.g.v. de vaccinatie nog in België
behandeld worden.
Het BCG-vaccin mag samen met gedode vaccins worden gegeven, maar voor de
vaccinatie met levende kiemen (mazelen, rubella, bof, gele koorts) wordt bij voorkeur
één maand interval in acht genomen.
Het gewone pediatrische basisvaccinatieschema kan in principe ongestoord worden
afgewerkt.
Tegenaanwijzingen
zijn
o.a.
uitgebreide
dermatosen,
immuundeprimerende
aandoeningen en immuundeprimerende medicatie en zwangerschap. Personen die al
bekend zijn met een positieve tuberculinehuidtest, worden niet gevaccineerd.
Indicaties voor de vaccinatie in het kader van de reisgeneeskunde:
A. Er is geen indicatie voor BCG-vaccinatie voor de gewone reizigers.
B. Voor kinderen jonger dan 5 jaar van allochtonen uit landen met een hoge
tuberculoseprevalentie, die definitief of frequent en voor langere tijd teruggaan naar
hun land van herkomst is BCG-vaccinatie te overwegen, wetende dat bij kinderen tot
2 jaar het risico op infectie en progressie naar ziekte het hoogst is. Hou rekening met
de tijd die het vaccin nodig heeft om bescherming op te wekken: eerder 8 tot 10
weken. Bij kinderen vanaf 1 jaar wordt aanbevolen voorafgaandelijk een tuberculine
huidtest uit te voeren, teneinde een al bestaande TB-infectie uit te sluiten. Zie ook
www.health.belgium.be klik : Nl; Zoekterm: '' BCG vaccinatie” HGR 8821 en zoek
naar de recentste herziening.
C. De WHO stelt dat BCG-vaccinatie kan overwogen worden voor kinderen en jonge
volwassenen die nu wonen in landen waar TBC erg zeldzaam is en die voor langere tijd
(minstens enkele maanden) terug in endemisch gebied zullen verblijven, indien het
blootstellingsrisico belangrijk is (langdurig verblijf in derdewereldland, veel nauw contact
met de inlandse bevolking, gebruik makend van openbaar vervoer, overnachtend in 'local
guesthouses', in een gebied met hoge TBC-prevalentie), en de medische infrastructuur
ter plaatse van een zeer laag peil is. Hetzelfde geldt voor ontwikkelingswerkers (vooral
zij die in de gezondheidssector werken). Vaccinatie wordt ook vereist of sterk aanbevolen
door bepaalde Franse lycea en sommige Amerikaanse lycea in overzeese gebieden.

VIII - 15

D.
Bij de overige personen wordt in de praktijk de volgende houding aangenomen:
 tuberculinehuidtest negatief vóór vertrek + verblijf van minimum 6 maanden in een
derdewereldland: tuberculinehuidtest 2 maanden na terugkeer.
 tuberculinehuidtest negatief vóór vertrek + hoogrisicoverblijf in een derdewereldland
(b.v. medisch personeel, sociale werkers, in sommige gevallen ook kinderen onder de
leeftijd van 5 jaar, enz.): BCG overwegen – minstens 8-10 weken voor vertrek.
Het al dan niet adviseren van de vaccinatie voor een kind voor een verlengd verblijf in
risicosituatie is een afwegingsproces waarbij de kost, de ongemakken van vaccinatie en
het risico voor nevenwerkingen bekeken moeten worden in het licht van een zeer
onvolledige en dus 'discutabele' bescherming.
Het vaccin is in België niet meer op de markt. Door de beperkte indicaties voor vaccinatie
besloot de fabrikant het vaccin in België niet meer te verdelen. Het kan via de apotheker
besteld worden bij apothekers in het buitenland, bvb. in Frankrijk.
Voor de vaccinatie van reizende kinderen kan men terecht bij een aantal universitaire
pediatrische diensten in Brussel. Het is best telefonisch vooraf te vragen of het vaccin in
voorraad is.
Er kan desgewenst contact opgenomen worden met de Vlaamse 'Vereniging voor
Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding' (VRGT) of het Franstalige 'Fonds
des Affections Respiratoires' (FARES) op het nummer 02/512.54.55, resp. 02/512.29.36
voor bijkomend advies omtrent de indicatie tot vaccinatie. De dispensaria van de VRGT
en de FARES zetten geen vaccins meer en hebben ze niet meer in voorraad.
Een uitstekend alternatief blijft dus het regelmatig uitvoeren van een
intradermotest met tuberculine (in de toekomst te vervangen door interferongammatest? Hierover bestaat nu nog geen consensus, er is nog te weinig gekend over seriële
testing met IGRA, de interpretatie is bemoeilijkt door schommelende resultaten):
eventueel voor vertrek; vervolgens jaarlijks of éénmaal per twee jaar; twee
maanden na definitieve terugkeer).
Indien er een positivering (omslag) van de test vastgesteld wordt, dient een TB
ziekte uitgesloten te worden (anamnese, klinisch onderzoek, longfoto)
genomen worden. Bij een normale longfoto wordt in de regel een behandeling
van 6-9 maanden met 1 antituberculeus geneesmiddel voorgesteld. Daardoor
wordt het risico dat de tuberculose-infectie evolueert naar actieve tuberculoseziekte met
80 à 90% gereduceerd. Meer info zie www.vrgt.be of www.fares.be.
Verder is het van belang om blootstelling te verminderen door slecht verluchte,
donkere, kleine ruimten waar veel mensen tegelijk aanwezig zijn te vermijden (direct
zonlicht en goede ventilatie verkleinen onmiddellijk en drastisch de besmettelijkheid
van opgehoeste bacillen). Mensen die langer dan 3 weken hoestklachten hebben met
sputumproductie kunnen besmettelijke tuberculose hebben, hier kan een eenvoudige
radiografie van de longen onmiddellijk de diagnose doen uitsluiten (bvb. bij
huispersoneel).
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TUBERCULOSE
http://www.who.int/ith  Disease distribution maps

Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2012.
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9. West Nile Fever

http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/index.htm
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/west_nile_fever/Pages/index.aspx
Het West Nile Virus behoort tot de Flaviviridae (gele koorts, dengue, Japanse encefalitis,
Frühsommer Meningo-Enzephalitis), en werd in 1937 in Oeganda ontdekt.
Het virus veroorzaakt infecties in Afrika, Europa (belangrijke epidemie in Roemenië in
1996; zeldzame gevallen in Zuid-Frankrijk, Spanje en Italië), het Midden-Oosten (onder
meer in Israël), Oekraïne en zuidelijk Rusland, Azië, en sinds 1999 ook in de USA.
Het virus wordt overgedragen door muggen, voornamelijk de nachtelijk bijtende Culex
soort. Het virus werd verder geïsoleerd bij een uitgebreide lijst muggensoorten, onder
andere ook bij de overdag bijtende Aedes sp., maar het belang hiervan in de overdracht
op de mens is helemaal niet zeker. Transmissie via bloedtransfusie is beschreven. Zeer
veel vogelsoorten kunnen besmet worden en kunnen gedurende langere tijd viremisch
zijn: zij vormen waarschijnlijk het belangrijkste reservoir. In New York stierven in de
herfst van 1999 honderden vogels aan de infectie (veelal kraaien, eksters en enkele
flamingo’s in de zoo van de Bronx). Er werden dat jaar 62 mensen ziek in New York, met
7 overlijdens ten gevolge van West Nile Fever virusinfectie. De muggenvector werd met
grote middelen bestreden. Toch breidde het geografisch verspreidingsgebied zich verder
uit over Noord-Amerika, Canada en Mexico. Cumulatief waren er in de USA in 2003 bijna
10.000 gevallen met meer dan 200 overlijdens. Voor de actuele cijfers, zie de CDCwebsite en ECDC-website.
De incubatietijd is een week (2-17 dagen). Ongeveer 4 op de 5 besmette personen zullen
een subklinische infectie doormaken, de overigen (20% dus) een mild verlopend griepaal
syndroom van ongeveer 3-6 dagen, soms gevolgd door een langdurige herstelperiode.
Bij een kleine minderheid (vooral risico boven de 50 jaar) is er een ernstiger verloop, met
diverse neurologische problemen zoals meningitis en encefalitis (1 op 150). De
mortaliteit bedraagt 2% bij meningitis en 10% bij encefalitis. De behandeling is louter
symptomatisch.
Preventie
Door het contact met muggen te verminderen kan men het risico zeker beperken.
Buitenshuis is het aangeraden om vanaf zonsondergang bedekkende kleding te dragen,
Deet-bevattende muggenrepellents op de huid en permethrinespray op de kleding te
gebruiken (zie Hoofdstuk III 'Malaria' en de hogergenoemde CDC website). Binnenshuis
kan men o.a. insecticiden verstuiven. Er is (nog) geen vaccin.
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10. Vogelgriep H5N1& H7N9
Gebaseerd op de informatie van de websites van
 het interministeriële commissariaat Influenza:
http://www.influenza.be/nl/content/vogelgriep




de Centers for Disease Control and Prevention:
http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/avian-bird-flu
http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h5n1-virus.htm &
http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h7n9-virus.htm
de WHO: http://www.who.int/ith/diseases/avianinfluenza/en en gebruik daar
als zoekterm “avian influenza” & http://gamapserver.who.int/mapLibrary en
kies daar als topic “avian influenza”

Aviaire influenza of vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar het merendeel
van alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er zijn zeer veel varianten, waarvan maar
enkele gevaarlijk kunnen zijn voor de mens.
De huidige epidemie met het H5N1-vogelgriepvirus in Azië, Afrika en Europa (zie
actuele kaarten op de WHO-website http://gamapserver.who.int/mapLibrary) heeft
wel een beperkt aantal mensen besmet, door intensief contact met besmet pluimvee. Dat
kan gebeuren omdat ziek gevogelte (vooral kippen, maar ook trekvogels) een hoog
gehalte aan virussen in de lucht kan verspreiden of door onvoorzichtige opruiming van
zieke en dode dieren. Deze besmetting van vogel op mens is echter relatief zeer
zeldzaam.
Nagenoeg alle sterfgevallen (vooral in Zuidoost-Azië, maar ook Egypte, Turkije, Nigeria,
Irak, Azerbeidzjan en Pakistan) deden zich voor bij personen met direct intensief contact
met zieke of dode dieren. Enkele gevallen van overdracht van mens op mens deden zich
voor bij verplegend personeel of familieleden die zonder persoonlijke bescherming ernstig
zieke personen verzorgden. Tot op heden vielen er geen slachtoffers bij toeristen of
expatriates.
Sinds 2013 is er ook een epidemie met het H7N9-virus in China, virus dat geen
ziekteverschijnselen veroorzaakt bij het gevogelte, maar wel bij de mens.
Maatregelen voor reizigers (www.influenza.be/nl/content/vogelgriep
In het land van bestemming dienen zij ieder contact met pluimvee en vogels te
vermijden en te zorgen voor een goede hygiëne. In geen geval mogen zij vlees,
vleesproducten, melk en melkproducten mee terug naar de EU nemen.
1. Vermijden van risicozones
o
o

Vermijd elk contact met om het even welke vogels, en in het bijzonder met
kippen, eenden of pluimvee (bijv. bezoek aan pluimveeboerderijen of -markten).
Vermijd ook elk contact met veren, en uitwerpselen van vogels.

2. Hygiënische maatregelen
o Regelmatig handen wassen, vooral voor het eten. Het gebruik van
hydroalcoholische gels die in de apotheken verkocht worden, zijn doeltreffend om
de handen te ontsmetten.
o Gevogelte dat goed gebakken werd, vormt geen enkel probleem. Hetzelfde geldt
voor eieren. Het virus wordt immers onmiddellijk gedood door temperaturen vanaf
70° C.
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o
o

Niet in de omgeving van rondscharrelend pluimvee slapen (avontuurlijke reizen).
Kinderen niet in de nabijheid van pluimvee laten spelen, het is goed hen op de
richtlijnen te wijzen.

3. Medische maatregelen
o Er is geen aanbeveling voor systematische vaccinatie met het gangbare
griepvaccin (A/H1H2, A/H3N2,B). Griepvaccinatie beschermt niet tegen de
vogelgriep zelf. Wie zich wenst te beschermen tegen de gewone griep kan dit
uiteraard, in het najaar, net voor de start van het griepseizoen, waarbij vaccinatie
van de risicogroepen zoals beschreven in het advies van de HGR sterk aangeraden
is. In de tropengordel van Azië zijn de griepseizoenen niet uitgesproken, er
circuleert een mix van griepvirussen het volledige jaar door. Griepvaccinatie geeft
daar waarschijnlijk een lagere graad van bescherming tegen de humane
seizoensgriep.
o Aan inwoners van de betrokken landen, reizigers en toeristen wordt momenteel
niet aangeraden antivirale geneesmiddelen preventief in te nemen.
Omdat een efficiënt vaccin pas gemaakt kan worden op het ogenblik dat het virus
gewijzigd is tot een zeer besmettelijke en dodelijke variant voor de mens, zal het
beletten van een pandemie door vaccinatie mogelijk wel erg beperkt kunnen zijn. De
ontwikkeling van een 'universeel' griepvaccin, waarbij men een niet-muterend eiwit uit
de viruswand (M2) gebruikt in combinatie met nieuwere adjuvantia, is hopelijk een
definitieve oplossing voor dit probleem.
AANBEVELINGEN voor reizigers die terugkeren uit een getroffen gebied
Het meebrengen van levende vogels of voedingsmiddelen uit een land of gebied waar
vogelgriep heerst, is verboden en men mag geen contact hebben met gevogelte
gedurende 4 dagen volgend op de datum van terugkeer.
Als men tijdens een verblijf in contact geweest is met gevogelte, en men zich binnen de
week na terugkeer onwel voelt, hoest en koorts heeft, dan moet men zeker de huisarts
raadplegen.
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11.

Pest

PEST

Weekly Epidemiological record, NO. 28, 14 July 2006

Pest is een bacteriële infectie door Yersinia pestis.
De rat en allerhande knaagdieren zijn het voornaamste reservoir. De pestbacil komt voor
bij vele diersoorten; bij sommige soorten verloopt de infectie acuut met dodelijke afloop,
bij andere soorten (o.a. de rioolrat) verloopt de infectie minder ernstig en evolueert
trager, zonder dodelijke afloop, zodat het reservoir in stand gehouden wordt.
De overdracht naar de mens gebeurt door de beet van een besmette rattenvlo
(builenpest) of door droplet-infectie in geval van interhumane overzetting (longpest).
De ziekte komt nog steeds voor: per jaar worden enkele honderden gevallen
geregistreerd. De verspreiding is echter beperkt tot enkele afgelegen en welomschreven
haarden. De meeste gevallen komen voor in Zuid-Amerika, Afrika en het Nabije en Verre
Oosten. Ook in het zuidwesten van de U.S.A. komen elk jaar enkele geïsoleerde gevallen
voor. In de meeste van deze haarden is het risico bovendien seizoensgebonden.
Het risico voor reizigers is uiterst klein.
In België is er geen vaccin voorhanden. De doeltreffendheid van de bestaande vaccins is
bovendien niet duidelijk bewezen. Ze verschaffen op zijn best slechts een gedeeltelijke
bescherming.
Wanneer men niet kan vermijden gekende pestgebieden te bezoeken, kunnen volgende
preventieve maatregelen in acht genomen worden:
 gebruik van insecticiden of repellents tegen de overbrengende vlooien,
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uitzonderlijk: preventief gebruik van bijv. doxycycline (1 of 2 x 100 mg per dag)
tijdens de blootstellingsperiode, of na een mogelijk besmettend contact (de maximum
incubatietijd bedraagt 7 dagen).
Ziekten overgebracht door teken

Algemeen
Aandoeningen overgebracht door teken zijn o.a.
 de Afrikaanse tekenkoorts in zuidelijk Afrika en de 'fièvre boutonneuse' in het
Middellandse Zeegebied, verwekt door respectievelijk Rickettsia africae en
Rickettsia conorii (kenmerkend is hier de aanwezigheid van een 'inoculatiesjanker',
een klein puistachtig letseltje, niet erg pijnlijk, dikwijls met donkergekleurd korstje, in
een grote lichaamsplooi, met zwelling van de lymfeklier in de buurt; soms vergezeld
van een meer gegeneraliseerde rode huiduitslag);
 de endemische recurrerende koorts (febris recurrens) verwekt door Borrelia
duttoni en andere species;
 de Crimean-Congo Hemorrhagic Fever verwekt door het gelijknamige virus;
 in het noordelijk halfrond zijn vooral de tick-borne encephalitis (= TBE; ook
genoemd Frühsommer Meningo-Enzephalitis = FSME), de ziekte van Lyme en
Anaplasmose berucht als infectieziekten overgebracht via teken;
voor meer informatie wordt verwezen naar de handboeken tropische infectieziekten
en het hoofdstuk aanbevolen vaccinaties (hoofdstuk VII).
N.B.: Er bestaat geen vaccinatie tegen de ziekte van Lyme! In de VS was er een vaccin
ter beschikking dat alleen tegen de daar circulerende vormen werkzaam was (dus erg
onzeker of het in Europa zou werken). Sinds september 2002 is de productie van dit
vaccin trouwens volledig gestopt.
Beschermende maatregelen tegen tekenbeten
De meeste tekenbeten worden niet opgemerkt, omdat de teek een pijnverdovend middel
inspuit op de plaats van de beet.








Dragen van een lange broek met de pijpen in de sokken gestopt, hoge schoenen, enz.
Na wandelen of spelen in bossen of struikgewas wordt aangeraden systematisch het
lichaam te inspecteren op de aanwezigheid van teken, vooral in de grote
lichaamsplooien en in de behaarde zones (minstens 2-maal daags indien men
permanent in een endemisch gebied kampeert).
Vermijddoor het hoge gras te lopen in Afrika.
Een vlugge verwijdering vermindert de kans op overdracht van infectieuze agentia
aanzienlijk. De verwijdering dient zo snel mogelijk te gebeuren: binnen de 12-24 uur
voor de ziekte van Lyme (de Europese vorm; in de USA: binnen de 24-48 uur) en de
rickettsiosen. Het FSME-virus kan helaas reeds van bij het begin met het speeksel
van de teek ingebracht worden. De beste en veiligste methode om teken te
verwijderen, bestaat erin ze vast te grijpen, zo dicht mogelijk bij de huid, met een
puntige pincet (liefst niet met de vingers; in dat geval wel handschoenen of andere
bescherming gebruiken!), en ze met een gelijkmatige, aanhoudende kracht langzaam
los te trekken.
Informatie over tekentang, -vork en -lasso is o.a. te vinden via website
http://www.otom.com . Het aanbrengen van petroleum of ether, of het aanstippen
met een brandende sigaret hebben weinig zin, en verhogen zelfs door de irritatie
mogelijk de kans op het inbrengen van speeksel of maaginhoud van de teek en dus
van micro-organismen. Afsnijden van de teek, door het doorsnijden van de teeksnuit
met een scheermesje vlak tegenaan de huidoppervlakte is een aanvaardbaar
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alternatief, mits goed ontsmetten van het restwondje (men kan met een steriele
naald de rest van de monddelen verwijderen, maar dit is niet echt nodig, want het
groeit er vanzelf uit).
Het gebruik van insectenrepellents op de huid, op basis van Deet of icaridine (zie
'Preventieve maatregelen tegen muggenbeten', Hoofdstuk III) is nuttig, maar
beschermt enkel de plaats waar het product is aangebracht, de werkzaamheid is lang
geen 100% en de werkingsduur is beperkt tot maximaal enkele uren. Er bestaan
tegenwoordig ook vooraf behandelde kleren met insectenrepellent en DEET-spray om
op de buitenzijde van de bovenkledij aan te brengen (Care Plus ® Anti-insect DEET
40%, clothing spray).
Er bestaan vooraf geïmpregneerde kledingstukken en kledingstukken waarvan
permethrine in het fabricageproces van de stof verwerkt is en daardoor volgens de
fabrikant tientallen wasbeurten werkzaam zou blijven zoals Nosi Life ®, Colombia Bug
Shield®. Tot voor kort kon men permethrinesprays en impregneersets voor kleding
kopen in de meeste outdoorwinkels, maar deze producten zijn in België uit de handel
gehaald wegens te belastend voor het milieu en vooral voor vissen. Sommige
professionele outdoorwinkels importeren deze producten. Hier gelden dezelfde
opmerkingen als voor het impregneren van muggennetten.
Het direct contact van permethrine met de huid dient wel te worden vermeden (zie
ook 'Preventieve maatregelen tegen muggenbeten' in Hoofdstuk III).

Ziekten overgebracht door knaagdieren

Algemeen
Het is nuttig om enkele beschermende maatregelen te hernemen, vooral bedoeld voor
trekkers en kampeerders. Deze richtlijnen gaan uit vanwege de CDC (Centers for Disease
Control).
Er zijn twee redenen om aandacht te besteden aan deze problematiek, enerzijds de
hantavirose-epidemie (met vooral longsymptomen) op het gehele Amerikaanse
continent en anderzijds een toename van het aantal gevallen van nefropathie door
Hantavirussen in Europa (o.a. Belgische en Franse Ardennen, Nederland, Duitsland, ook
in de voormalige U.S.S.R.).
Er is geen reden om reizen te verbieden in streken waar een toename van hantavirosen
is gemeld. Wel dient men maatregelen te nemen om zoveel mogelijk het contact met
knaagdieren en hun excreta te voorkomen.
De overdracht van het hantavirus gebeurt via faeces, speeksel, urine; de besmetting
gebeurt via inhalatie, via kleine huidwondjes of via de conjunctiva; ook via besmet
voedsel en water, en uiteraard op directe wijze via een knaagdierenbeet.
Er zijn nog enkele andere infectieziekten die via de urine of uitwerpselen van
knaagdieren kunnen worden overgebracht: een aantal andere virale hemorragische
koortsen en leptospirose (alhoewel hier de besmetting meestal op indirecte wijze
plaatsvindt - contact met besmet zoet water). Leptospirose is een belangrijke oorzaak
van koorts, voornamelijk in Zuid-Oost-Azië en Oceanië (volgens sommige bronnen zou
15% van de koortsgevallen in deze regio’s door leptospirose veroorzaakt zijn). Dichter bij
huis was er in 2016 een cluster van enkele gevallen van leptospirose na een “titan run”
doorheen een modderig parcours.
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Beschermende maatregelen die in acht dienen genomen te worden









Plaats een tent of een slaapzak nooit in de buurt van mogelijke schuilplaatsen van
knaagdieren (nesten, holen), ook niet naast houtmijten, vuilnisbelten of andere
plaatsen die knaagdieren kunnen aantrekken.
Vermijd overnachting in een hut of vakantiehuisje dat mogelijk door knaagdieren
besmet is, ofwel dient men voorafgaandelijk de ruimte nat te maken (met verdunde
javel) om opdwarrelend stof te vermijden, ze zeer goed te verluchten, en vervolgens
grondig schoon te maken en verder te desinfecteren voor gebruik (draag
handschoenen).
Slaap niet op de grond, maar op een veldbed, of leg een ondoordringbare versterkte
bodem in de tent.
Bewaar voedsel in verpakkingen die niet kunnen kapot geknaagd worden.
Afval wordt best verbrand en dan begraven, ofwel in stevige en afgedekte containers
bewaard.
Gebruik uitsluitend water uit flessen, ofwel ontsmet of gekookt water om te drinken,
te koken, af te wassen en tanden te poetsen.
Raak geen wilde knaagdieren aan, geef hen geen voedsel.
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IX
OVERIGE GEZONDHEIDSADVIEZEN OP REIS
Inleiding
Met enkele eenvoudige raadgevingen kunnen tal van problemen of ongemakken op reis
vermeden worden. In dit hoofdstuk worden enkele praktische tips aangaande volgende
onderwerpen weergegeven:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Seksuele gezondheid:
a) Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA)
b) Contraceptie
c) Genitale verminking bij de vrouw
Reisziekte
Zwemmen en diepzeeduiken
Huidverzorging, beten en steken
Aëro-otitis en aëro-sinusitis
Ongevallen en reisverzekering
Jetlag
Hoogte
Hitte en zonneblootstelling
Alcohol

Deze gezondheidsrisico’s dienen al dan niet besproken te worden met de patiënt,
afhankelijk van het type reis, het type reiziger, de vroegere reiservaring,...
We hechten ook veel belang aan het afsluiten van een goede reisverzekering.
Het risico op SOA (o.a. HIV) dient bij iedere reiziger die reist zonder een vaste partner
ter sprake te komen.
Andere problemen (o.a. in verband met vliegtuigreizen) worden besproken in
Hoofdstuk XII.
Indien de laatste controle bij de tandarts meer dan een jaar geleden is, is het bovendien
nuttig om de patiënt aan te bevelen om het gebit te laten nakijken, en eventuele cariës
te laten behandelen, en zodoende onaangename verrassingen op reis te vermijden.

1. Seksuele gezondheid

A. Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA)
Algemeen
Ongeveer 5% (maar soms tot 50%) van de internationale reizigers heeft 'occasioneel'
seksueel contact; gemiddeld gebruikt hierbij slechts 1 op de 8 correct een condoom; het
gebruik van condooms faalt sporadisch.
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Uit een recent onderzoek (uitgevoerd door het ITG samen met GGD Hart voor Brabant,
NL) bij reizigers die voor reisadvies kwamen, blijkt dat meer dan 1 op 10 van diegenen
die zonder partner reisden een nieuw seksueel contact had. Dit gebeurde meestal
onverwacht en het condoomgebruik hing vooral af van het feit of men al dan niet
condooms had meegenomen. Vaak is deze occasionele partner iemand van de lokale
bevolking, wat betekent dat het risico dat men loopt op een SOA een weerspiegeling is
van de prevalentie van SOA’s in die bevolkingsgroep (en in sommige regio’s in Afrika
bedraagt bijvoorbeeld de prevalentie van HIV 20-40%). Vaak gebeurde dit seksueel
contact onder invloed van alcohol.
De volgende SOA’s verdienen extra aandacht bij de reiziger: gonorroe, syfilis, chlamydia,
genitale herpes, genitale wratten en hepatitis B, HIV. “Safe sex” voorkomt SOA’s.
Concreet betekent “safe sex”:




geen seksuele contacten,
enkel seksueel verkeer met één vaste en trouwe partner,
of het correct gebruik van een condoom, indien men wisselende seksuele partners
heeft. Het condoomgebruik bij reizigers of “expatriates” gebeurt echter meestal niet,
vandaar het belang om dit onderwerp expliciet ter sprake te brengen. Het condoom
wordt best hier aangeschaft, omwille van de inferieure kwaliteit van de lokaal
aangeschafte condooms. Ze moeten bewaard worden op een koele en donkere plek
en de houdbaarheidsdatum moet gerespecteerd worden. Wanneer het condoom
samen met een glijmiddel op waterbasis (bijv. Gynintim® gel, KY®-gel) gebruikt
wordt, is de kans op scheuren van het condoom veel kleiner. Glijmiddel op basis van
olie of vet kan het condoom aantasten. Adviseer élke reiziger die zonder partner zal
reizen om condooms mee te nemen (en bespreek hepatitis B-vaccinatie), óók als
deze zich niet verwacht aan seks.

Bespreek verder ook:



Het feit dat vaccinatie tegen hepatitis B zeker ook aangewezen is!
De noodzaak van een controle-raadpleging na terugkeer in geval de reiziger toch
seksueel risico gelopen heeft, ook al zijn er geen symptomen. Een SOA geneest niet
vanzelf. Vervolgconsulten zijn nodig na 3 maanden, overeenkomend met de periode
waarin de labotesten nog positief kunnen worden na een mogelijk besmettend
contact. Een eerder consult is uiteraard nodig indien er symptomen optreden. Het
gebruik van een condoom is een must, in afwachting van het definitief uitsluiten van
de verschillende SOA.

HIV
1) De belangrijkste besmettingsroute is zonder twijfel onbeschermd seksueel contact
(zie hierboven).
2) Verder loopt een reiziger risico van HIV-besmetting via besmette naalden (onnodige
intramusculaire injecties, intraveneus druggebruik, maar ook tatoeëringen, acupunctuur,
doorprikken van oorlellen, scheermesjes, enz.).
Een inspuiting laat men enkel toe indien inname via de mond of gebruik van
suppositoires absoluut onmogelijk is. Wanneer men voor lange tijd onderweg is in
afgelegen onderontwikkelde streken, is het verstandig enkele steriele naalden (SC en IM)
en spuiten (2 en 5 cc) te voorzien in de reisapotheek voor het geval men toch een
injectie moet krijgen. Dit wordt best vergezeld door een kort medisch attest dat bevestigt
dat deze naalden voor medisch gebruik en niet voor intraveneus druggebruik bedoeld
zijn.
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Voorbeeld (CDC)
Medical Health Center Complete address
Date: _________________, 20__
Mr./Mrs.
I, _________________________________________ MD, certify that
__________________________________________ carries with him/her a medical kit
that includes
prescribed medications, syringes, and needles to be used by a doctor, during his/her
trip in case of emergency. These are recommended for personal use only to avoid the
risk of accidental transmission of infectious diseases. They are not to be sold.
____________________________
Medical Doctor, MD

3) In de meeste ontwikkelingslanden dient men een bloedtransfusie te vermijden omdat
bloeddonoren niet steeds op hepatitis B, hepatitis C, en HIV enz. worden gecontroleerd.
De kans op een ernstig ongeval, waarbij een bloedtransfusie nodig is, is erg klein. Het
heeft absoluut geen zin om bloed of bloedderivaten mee te nemen op reis (bloed dient te
worden bewaard op 4 °C, en de bewaartijd bedraagt slechts enkele weken). Bedrijven
met buitenlandse werknemers kunnen voorzien in een 'noodkoffer' met 'plasmaexpanders' zoals kristalloïde oplossingen die een voorlopig alternatief zijn voor een in
urgentie toe te dienen bloedtransfusie.
Een minimumvoorzorg is het bekend zijn van de bloedgroep van alle medereizigers
(bloedgroepkaartje op zak). Maar met deze informatie gaat men best omzichtig om; het
al of niet in aanmerking komen als bloedgever hangt immers ook af van risicogedrag of
dragerschap van bepaalde infectieziekten, waarover men geen rekenschap hoeft te geven
aan de medereiziger.
Een goede reisverzekering garandeert ook een snel transport van de benodigde middelen
of zelfs van de patiënt op zeer korte termijn.
Er zijn gespecialiseerde bedrijven (zoals bijvoorbeeld de Blood Care Foundation in de UK
http://www.bloodcare.org.uk) die een systeem uitbouwen van snelle verzending
tijdens een verre reis of verblijf overzee van bloedproducten voor personen (meestal in
bedrijfsverband) die vooraf een bepaalde premie betaald hebben.
4) Gezondheidswerkers die in ontwikkelingslanden tewerkgesteld zijn moeten ervoor
zorgen dat ze snelle toegang kunnen hebben tot antiretrovirale middelen in geval van
mogelijke hiv-besmetting tijdens het uitoefenen van hun beroep (zie onder meer voor
concrete richtlijnen de website CDC
 http://www.who.int/hiv/topics/prophylaxis/en/
 http://www.who.int/hiv/pub/prophylaxis/pep-supplement-01/en/
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http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/advising-travelers-withspecific-needs/health-care-workers

N.B. Er zijn een aantal landen die een HIV-test eisen bij personen die er langdurig willen
verblijven of er willen werken; voor verdere info zie:
http://www.hivtravel.org.
N.B. Website 'Seksuele exploitatie van het kind' in het kader van sekstoerisme:
http://www.ecpat.be
B

Contraceptie

Een matig gedoseerde monofasische pil, die men eventueel een aantal weken tot
maanden kan doornemen om de maandstonden uit te stellen als men dit wenst, voldoet
het best.
De inname van doxycycline (malariapreventie) of het zeer kortstondig gebruik van
antibiotica voor reizigersdiarree interfereert niet noemenswaardig met de werkzaamheid
van de orale contraceptiva.
Diarree is een van de meest voorkomende gezondheidsproblemen op reis. Pilgebruiksters
moeten dus op de verminderde veiligheid van de pil gewezen worden als ze een periode
van diarree doorgemaakt hebben. Ze nemen best condooms mee voor het geval ze de pil
vergeten of ziek worden.
Het gebruik van een contraceptieve vaginale ring (die 3 weken ter plaatse wordt gelaten,
gevolgd door een onderbreking van 7 dagen), stelt bij diarree geen probleem. Deze
ringen kunnen tot vier maand na aflevering worden bewaard bij kamertemperatuur (niet
boven de 30 °C). Ook het gebruik van pleisters (transdermale resorptie) is mogelijk (één
applicatie om de 7 dagen gedurende 3 weken, gevolgd door een onderbreking van 7
dagen).
Om een maximaal effect te behouden, moet het contraceptivum om de 24 uur
ingenomen worden. Bij intercontinentale vluchten, zal de inname ervan op de nieuwe
bestemming dus op een ander tijdstip van de dag moeten gebeuren. Men kan eventueel
het tijdsinterval tussen 2 innames verkorten, maar nooit verlengen.
Het is ten stelligste aangeraden een voldoende voorraad anticonceptiva mee te nemen op
reis, daar de bevoorrading in verre landen niet zeker is. Tenslotte is het raadzaam, naast
anticonceptiva, ook de nodige maatregelen te nemen ter preventie van SOA, en in het
bijzonder condooms mee te nemen op reis.

C

Genitale verminking bij de vrouw

Genitale verminking bij de vrouw
Genitale verminking bij de vrouw is een verzamelnaam voor interventies zoals een
partiële of totale excisie van de externe geslachtsdelen van een vrouw of andere letsels
van de geslachtsdelen van de vrouw die worden aangebracht om niet-medische redenen.
In de landen van herkomst is dat vaak een traditie, maar in België en op internationaal
niveau worden ze beschouwd als mishandeling en schending van de mensenrechten.
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Classificatie
Genitale verminking bij de vrouw wordt in vier groepen ingedeeld:
Type 1 - clitoridectomie: wegsnijden van de hele clitoris (een gevoelig, erectiel deeltje
van de vrouwelijke geslachtsorganen) of een deel ervan of, minder vaak, enkel van het
preputium (huidplooi rond de kittelaar).
Type 2 - besnijdenis: partiële of totale resectie van de clitoris en de kleine lippen (interne
omslagplooien van de vulva) met of zonder excisie van de grote lippen (externe
omslagplooien van de huid van de vulva).
Type 3 - infibulatie: vernauwing van de opening van de vagina, waarbij de kleine of de
grote lippen worden doorgesneden en worden geherpositioneerd, soms met een
hechting, met of zonder wegsnijden van de kittelaar (clitoridectomie).
Type 4 - andere ingrepen: andere ingrepen die schadelijk zijn voor de vrouwelijke
geslachtorganen, voor niet-medische doeleinden, bijvoorbeeld de geslachtsorganen
aanprikken, doorboren, insnijden, openraspen en cauteriseren.
De ingrepen worden uitgevoerd in meer dan 30 landen: in zwart Afrika, maar ook in Azië,
Latijns-Amerika en in Europa in sommige bevolkingsgroepen. In landen zoals Guinee,
Djibouti en Somalië is meer dan 90% van de vrouwen besneden. Type III of infibulatie
wordt vaker uitgevoerd in de landen van Oost-Afrika.
Volgens UNICEF hebben wereldwijd 200 miljoen meisjes en vrouwen een besnijdenis
ondergaan (2016). Elk jaar ondergaan 3-4 miljoen meisjes een besnijdenis.
In België wonen meer dan 13.000 vrouwen en meisjes bij wie een besnijdenis werd
uitgevoerd. Naar schatting lopen 4.000 meisjes die in België geboren zijn, een risico op
besnijdenis als hun ouders niet beslist hebben om daarvan af te zien (Dubourg & Richard
2014).
Risico op besnijdenis bij terugkeer naar het land
Meisjes die in België of Europa zijn geboren, lopen een zeer hoog risico op besnijdenis
tijdens een reis naar het land van herkomst als de ouders en/of de familie die praktijk
aanhangen. In België is een besnijdenis strafbaar (artikel 409 van het strafwetboek). De
ouders denken zo aan de Belgische wet te kunnen ontsnappen, maar ze kunnen in België
worden vervolgd, ook als de besnijdenis in het buitenland werd uitgevoerd.
Wat kan men doen ter preventie en opsporing van meisjes die een risico lopen:
•
Geef een preventieve boodschap en gebruik daarvoor de instrumenten die
gespecialiseerde verenigingen hebben ontwikkeld (zie de folder “Geen Besnijdenis voor
mijn dochter” en het “Paspoort: stop VGV”, dat in verschillende talen is vertaald).
•
Evalueer het risico op besnijdenis bij een reis naar het land van herkomst.
•
Sommige tekenen wijzen op een hoog risico op excisie, bijvoorbeeld als enkel de
meisjes naar het land reizen (en niet de broers) of als enkel de jongste zusjes vertrekken
(als een oudere zus al besneden is) of als een meisje dat naar school gaat, afreist tijdens
het schooljaar en als de ouders het vertrek niet willen uitstellen.
•
Stel de ouders het protocol voor dat wordt aanbevolen in geval van een reis naar
het land van herkomst: onderzoek van de externe geslachtsdelen van het meisje of de
meisjes door een vertrouwensarts voor en na de reis, de ouders vragen om een
verklaring op eer te tekenen, enz.
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Voor meer info :
www.gams.be: om ouders te begeleiden die hun dochter willen beschermen tegen
besnijdenis: 02 219 43 40
www.intact-association.org: om een risicosituatie op te vangen voor vertrek naar het
buitenland: 02 539 02 04

2. Reisziekte

Algemeen
Reisziekte wordt gekenmerkt door nausea, braken, bleekheid, duizeligheid en
slaperigheid, speekselvloed en zweten, en treft reizigers die lang genoeg blootgesteld
worden aan ongewone bewegingen met voldoende intensiteit. Aan de basis ervan ligt de
inbreng van tegenstrijdige en snel veranderende informatie in het evenwichtscentrum,
afkomstig vanuit het evenwichtsorgaan en/of de visuele perceptie en/of de diepe spierzin
(proprioceptie). De gevoeligheid voor reisziekte neigt te verminderen door regelmatig en
veelvuldig te reizen en neemt af met de leeftijd.
Preventie
a) Preventieve maatregelen: Het comfort van de reiziger kan verhoogd worden door
het meest stabiele deel van het vervoermiddel te kiezen, nl. vooraan in de auto of
autobus, tussen de vleugels van het vliegtuig, in het midden van een schip; door niet te
lezen of spelletjes te spelen tijdens de rit maar op een andere manier verstrooiing te
zoeken; door de voedsel- en alcoholinname te matigen; door zo weinig mogelijk te
bewegen en in halfliggende houding te zitten of zelfs neer te liggen indien mogelijk; door
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voldoende frisse lucht te krijgen; door in de wagen de ogen te sluiten waardoor de
visuele input wegvalt (vooral niet naar bewegende voorwerpen kijken) of door op een
schip een punt op de horizon te fixeren.
b) Geneesmiddelen: wie erg gevoelig is voor reisziekte kan preventief geneesmiddelen
nemen, 1/2 tot 1 uur voor de reis, zoals:






Antihistaminica (zoals meclozine (Postafene®), promethazine (Phenergan®),
difenhydramine, e.a.): ze kunnen de slaperigheid die optreedt bij reisziekte
verergeren, gelijktijdig alcoholgebruik dient vermeden te worden. Te vermijden bij
kinderen beneden de twee jaar.
Domperidon alleen heeft waarschijnlijk weinig effect.
Anticholinergica van het type scopolamine (niet in België beschikbaar p/o). Men dient
rekening te houden met de gekende contra-indicaties van anticholinergica (glaucoom,
prostatisme).
Cinnarizine in combinatie met domperidon is uit de handel gehaald (Touristil ®);

De werkzaamheid ervan bedraagt echter zeker geen
geneesmiddelen dienen in de handbagage bewaard te worden.

3.

100%.

Deze

Zwemmen & diepzeeduiken

Verdrinking en ongevallen in het water maken het belangrijkste risico uit.
Zwemmen en het beoefenen van watersport zijn voor vele reizigers een essentieel deel
van hun reis. Naast algemene voorzorgsmaatregelen dienen in de tropen enkele
bijkomende voorzorgen genomen te worden:








Het inslikken van besmet water tijdens het zwemmen, kan een oorzaak zijn van
reizigersdiarree.
In gechloreerde zwembaden kan probleemloos gezwommen worden (alleen weet men
soms niet of het zwembad aan alle technische vereisten voldoet).
Zwemmen in zoet water (zelfs pootje baden!) is in principe afgeraden in het
noordoosten van Zuid-Amerika, nagenoeg gans Afrika ten zuiden van de Sahara, en
enkele landen van Zuidoost-Azië, wegens het gevaar van bilharziose of
schistosomiasis. Het is moeilijk om de raad van de lokale bevolking op te volgen,
omdat de lokale bewoners evengoed in besmet water blijven baden. Het probleem
moet echter enigszins gerelativeerd worden: voor meer informatie wordt verwezen
naar Hoofdstuk VIII 'Schistosomiase'.
Zie ook:
http://apps.who.int/neglected_diseases/ntddata/sch/sch.html?indicator=i
0
Zwemmen in zee houdt in principe geen risico’s in voor infecties, behalve wanneer
men zich in de buurt bevindt van de rioleringen!
In een aantal streken moet men wel bedacht zijn op zeeslangen (voornamelijk in Azië
en het westen van de Stille Oceaan), en andere verraderlijke dieren, zoals koralen,
zeeanemonen, kwallen, zee-egels, vissen met gifstekels enz. die problemen kunnen
geven gaande van lokale irritatie tot fatale steken. Het dragen van schoeisel en
duikkledij kan een gedeeltelijke bescherming bieden. Blijf van alle zeedieren af en
raak geen koralen of rotsen aan. Dit beschermt zowel de zwemmer/ snorkelaar/
duiker als het fragile marine leven.
Overigens worden de meeste ongevallen op zee veroorzaakt door het
veronachtzamen van de stroming. De lokale bevolking kan de reiziger eventueel
informeren over de mogelijke gevaren op zee.
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Dronken zwemmers (niet onfrequent) lopen een reëel risico voor ongevallen met
dodelijke afloop.
In sommige landen kunnen haaien een probleem zijn, aan sommige stranden zijn
sharknets aangebracht, wat het risico vermindert (Zuid-Afrika, Australië, Verenigde
staten).

Kwallenbeten
Bij kwallenbeten raadt men aan om de huid af te spoelen met warm zuiver water. Voor
sommige tropische kwallen (o.a. box jellyfish) helpt het om azijn (5-8%) gedurende een
dertigtal minuten aan te brengen, en nadien lokaal een corticoïdencrème te gebruiken.
De huid ”behandelen” door met zand te schuren helpt niet. In sommige tropische
wateren zal men omwille van het voorkomen van gevaarlijke kwallensoorten alleen op
bewaakte stranden baden. Op sommige stranden staan waarschuwingsborden en is een
fles azijn ter beschikking (Australië).
Otitis externa
Een veel voorkomend probleem bij zwemmers in warm water is otitis externa
('swimmer’s ear').
Preventie is de boodschap, door na het zwemmen flink te douchen, de oren goed uit te
spoelen en zachtjes te drogen, maar niet met wattenstokjes te reinigen. Preventief kan
een oplossing van 97% ethylalcohol en 3% azijnzuur gebruikt worden als desinfectans.
Gewone tafelazijn 50% verdund met water is ook goed als men niets anders heeft. Men
mag niet spoelen zo er een vermoeden van trommelvliesperforatie is.
Wanneer toch infectie optreedt, kunnen lokaal antibiotica ingedruppeld worden,
eventueel aangevuld met antibiotica langs algemene weg wanneer de ontsteking
uitbreidt of verergert, maar dit alles dient onder toezicht van de arts te gebeuren.
Diepzeeduiken
Naast de geoefende duikers die dikwijls exotische bestemmingen opzoeken om hun
diepzeeduiksport te kunnen beoefenen, hebben ook de gewone reizigers steeds meer de
gelegenheid voor een eerste kennismaking met deze discipline op vakantie.
Een voorafgaand medisch onderzoek is belangrijk aangezien er verschillende contraindicaties bestaan.
Vanuit medisch standpunt zijn er meestal geen verschillen met het duiken in Europa.
Niettemin kunnen enkele aspecten bijkomende problemen stellen en ze verdienen
daarom wat meer aandacht.
Barotrauma’s van het middenoor zijn de frequentste medische klacht bij duikongevallen
en kunnen voor potentiële problemen zorgen bij een vliegtuigreis binnen de 48 uur.
Daarom wordt afgeraden te duiken bij verkoudheid en bij problemen met de buis van
Eustachius. Ernstiger complicaties van duiken zijn decompressieziekte en arterieel
gasembool (waarvoor de behandeling steeds te laat komt). Uitdroging is een bijkomende
factor bij het uitlokken van decompressieziekte. Door de verminderde weefselperfusie is
de eliminatie van stikstof verstoord en is er meer kans voor het optreden van
decompressieziekte. Het is belangrijk om in een tropisch klimaat veel te drinken.
Warmte, droge perslucht in de duikfles en onderdompeling zijn factoren die dehydratatie
in de hand werken.
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Ongevallen kunnen zich ook voordoen door contact met giftige vissen, planten en andere
zeedieren, zoals koralen, kwallen, slangen, zee-egels enz. Duikers in tropische wateren
dienen vooraf de nodige informatie van hun instructeurs te ontvangen over de mogelijke
gevaarlijke ontmoetingen (denk aan triggerfish, stonefish,…) en de nodige
waarschuwingssignalen te kennen. Raak geen dieren, planten of koralen aan, zowel om
zichzelf als om het fragile marine leven te beschermen.
Een behandeling met hyperbare zuurstof kan aangewezen zijn en dient te gebeuren in
een gespecialiseerd centrum voor hyperbare geneeskunde. Gezien dit een urgentie is en
omdat weinig artsen vertrouwd zijn met de pathologie als gevolg van diepzeeduiken, kan
het nuttig zijn de gratis hotline voor de Benelux (Divers Alert Network 0800 12382 of
www.diversalertnetwork.org of http://www.daneurope.org) via dewelke men met
het dichtstbijzijnde centrum in contact kan komen, te noteren. Een goede
duikverzekering is een must, want de kosten van een dergelijke behandeling lopen hoog
op! Vele duikclubs weigeren trouwens te duiken met onverzekerde duikers.
Vliegtuigreizen en duiken: Duikers moeten minimaal 12 uur wachten indien met niet
dieper gegaan is dan 15 meter, of minimaal 24 uur wachten indien men dieper gegaan is
dan 15 meter of meerdere duiken heeft gedaan vooraleer ze een vlucht nemen omwille
van het risico op decompressieziekte ten gevolge van expansie van resterend stikstof (zie
Hoofdstuk XII).
Malariatabletten en duiken: Bij diepzeeduikers wordt mefloquine (Lariam®) afgeraden
(tenzij het bij vroegere gelegenheden perfect verdragen werd) (zie Hoofdstuk III).

4.

Huidverzorging, beten en steken

Wondinfecties zijn een frequent, en dikwijls onderschat probleem bij reizigers
in ontwikkelingslanden (cave bij diabetici).
Dikwijls betreft het opengekrabde beten, of niet verzorgde trauma’s. Wondjes aan het
onderbeen of de voet zullen bijna steeds infecteren, zeker indien er geen speciale
aandacht aan wordt gegeven. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat elke
verwonding, hoe klein ook, zorgvuldig uitgewassen en ontsmet dient te worden. Het is
niet ongewoon dat een geïnfecteerde wonde meerdere weken tijd vraagt om te helen,
zelfs met goede verzorging na de terugkeer.
In de basis reisapotheek hoort ook een krachtig ontsmettende zalf of gel thuis.
Mercurochroom als ontsmettingsmiddel voldoet niet. Voor de eerste ontsmetting kan een
ontsmettingsvloeistof van het type Hibidil ® (een steriele waterige Hibitane (0,5 mg/ml)
oplossing in plastiek unidose flesjes van 15 ml verpakt per 10) ofwel Isobetadine
dermicum unidose® (5 x 10 ml), en erna zalf of gel worden gebruikt. Een veelgemaakte
fout is het gebruik van vluchtige ontsmettingsmiddelen (bijv. alcohol), die geen
langdurige ontsmetting waarborgen en de inwendige huidlagen irriteren. Het klassieke
pleistertje achteraf geeft dikwijls ook niet voldoende bescherming. Een ontsmettende zalf
of gel blijft langer ter plaatse, liefst afgedekt door een steriel gaasje, 1 à 2 maal te
vernieuwen per dag, maar de vorige laag moet eerst met zuiver water verwijderd
worden, vooraleer men een nieuwe laag aanbrengt. Een te vroeg gevormde korst kan
ettervorming toelaten en de wondheling vertragen. Pas wanneer de wonde relatief
pijnloos geworden is, kan een korst ter plaatse gelaten worden. Wanneer ondanks goede
lokale verzorging de wonde toch uitbreidt, en zeker wanneer de roodheid en de zwelling
errond toenemen, moet men niet aarzelen een aangepaste behandeling met antibiotica
(penicillinase-resistente penicillines zoals oxacilline, cloxacilline, dicloxacilline en
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flucloxacilline of macrolide in geval van penicilline-allergie) te starten. Bij een wonde aan
het been, is rust met het been in relatieve hoogstand ook aangewezen. Het loont de
moeite (vooral ook bij diabetici) om tijdens het reisadvies even op deze aspecten in te
gaan, vooral wanneer mensen voor langere tijd op reis gaan, in primitieve
omstandigheden.
Bij een niet genezende wonde, ook als ze pijnloos is, moet gedacht worden aan een
tropische huidaandoening.
Prickly heat (miliaria rubra) is ook een frequent probleem in warme vochtige streken.
Het betreft een intens jeukende rode huiduitslag, veroorzaakt door verstopping van de
zweetklierkanalen. Verder zweten leidt tot zwelling van de zweetklierkanalen en vorming
van kleine blaasjes, die dan weer in de opperhuid kunnen uitbarsten en er een lokale
ontstekingsreactie veroorzaken. Gewoonlijk ziet men enkel fijne rode papeltjes, onder
andere in de lichaamsplooien en ter hoogte van de broeksband. Vooral kleine kinderen
worden erdoor getroffen, en soms kan bij hen de hele huid aangetast zijn.
De enige remedies zijn:
 regelmatig koude douches te nemen (regelmatig, liefst zonder zeep), goed af te
drogen;
 verder de huid droog te houden met talkpoeder;
 loszittende, lichte en luchtige katoenen kledij te dragen;
 bij felle jeuk: mentholtalkpoeder of koelende schudmengsels type lotio alba met
menthol of calamine-lotion.
 soms helpt het om enige uren per dag in een 'airconditioned' ruimte door te brengen.
In warme en vochtige streken is het aantal en de verscheidenheid aan insecten
zeer groot.
Muggen, vliegen en andere bijtende insecten kunnen veel ongemak veroorzaken, niet
alleen omdat de beten lokale reacties uitlokken, maar ook omdat sommige insecten
infecties overbrengen, zoals malaria, dengue, zika, leishmaniase, slaapziekte, enz.
De lokale huidreacties verminderen gewoonlijk naarmate men langer in de tropen
verblijft. Sommige personen ontwikkelen echter overgevoeligheidsreacties. 'Culicosis
bulosa' is een hyperallergische reactie, waarbij op de plaats van de insectenbeet een
hevig jeukende blaar ontstaat, gevuld met helder vocht.
De 'Preventieve maatregelen tegen muggenbeten' (Hoofdstuk III) en de 'Maatregelen
tegen tekenbeten' (Hoofdstuk IX) gelden ook ten dele voor andere insecten (repellents).
Om te verhinderen dat men dergelijke vervelende fors jeukende insectenbeten tot
wondjes openkrabt wordt een krachtige zalf op basis van corticoïden aangeraden in de
reisapotheek - bij voorkeur (meestal maar eenmalig) ’s avonds aan te brengen om
bijkomende fotoallergische reactie door zonlicht te vermijden – niet of zuinig te
gebruiken in het gelaat.
Een antihistaminicum ingenomen langs de mond is nuttig om de symptomen van jeuk te
verzachten. Men dient met het gebruik van antihistaminische zalf wel voorzichtig te zijn
op de zonblootgestelde huidgedeelten, omdat fotosensibilisatie zeer frequent is!
Blaarkevers of 'blister beetles' zijn insecten die blaarvormende stoffen in hun
lichaamsvocht bevatten, bijv. cantharidine ('Spaanse vlieg') en pederine. De kevers
worden ‘s nachts aangetrokken door licht, wat hen in contact kan brengen met mensen.
Wanneer het insect op de huid verpletterd wordt, zal er na enkele uren lokale
weefselirritatie (roodheid, zwelling, branderig gevoel) volgen met mogelijke vorming van
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blaartjes. Het geheel kan lijken op brandwonden. Soms zijn er 'kissing lesions' ter hoogte
van elleboog of knieholte. Bij uitwrijven van de gifstof in het oog kan irritatie ontstaan,
het zogenaamde 'Nairobi eye'. Men moet de huid zo snel mogelijk overvloedig spoelen en
vervolgens desinfecteren. Verdere verzorging gebeurt zoals voor een brandwonde:
aanbrengen van zilversulfadiazine crème (bijv. Flammazine® steeds afdekken om
zwartverkleuring van de huid te voorkomen) Huidletsels door cantharidine genezen
praktisch steeds zonder littekens na te laten. Letsels door pederine worden pas na 1 à 2
dagen zichtbaar; de roodheid is veel ernstiger en kan gedurende maanden aanslepen.
De larven van sommige vliegen gebruiken de mens als gastheer. In Afrika leggen
bepaalde vliegen hun eieren o.a. op wasgoed dat buiten te drogen hangt. De larven
dringen nadien de huid binnen, om er zich te ontwikkelen. Het letsel dat ze verwekken
lijkt op een furonkel (myiasis), die echter meer jeukend is dan pijnlijk, en centraal twee
zwarte stippen (ademhalingsopeningen) vertoont in plaats van een gele etterkop.
Wasgoed dat te drogen heeft gehangen in de tropen wordt daarom heet gestreken
worden om mogelijke larven te vernietigen. In Zuid-Amerika komen bepaalde
vliegenlarven op de huid terecht via bladeren of zelfs muggen. Met vaseline de
huidopening dichtstrijken, en even wachten tot de larve een beetje naar buiten komt
volstaat dikwijls om ze met een pincet te kunnen grijpen en ze verder naar buiten te
trekken; soms is een kleine insnede nodig. Ontsmetten van de wonde nadien is van het
grootste belang.
Blootvoets lopen verhoogt het risico op insectenbeten, verwondingen en
parasieten die langs de huid van de voeten het lichaam binnendringen, zoals
ankylostomiase, strongyloïdose, zandvlooien, larva migrans.
De laatste twee zijn typische tropische huidparasitosen:




Tungiasis: het wijfje van de zandvlo of djique (tunga penetrans) dringt na
bevruchting binnen in de huid, vooral aan de voeten en onder de teennagels. Ze
graaft zich in in de opperhuid waar ze verder groeit en op enkele weken tijd ontstaan
geeft aan een erwtgroot, eerst jeukend, nadien pijnlijk letsel. Het lijkt op een
furonkel, maar vertoont centraal een zwarte stip. Voorzichtig lospellen van de
opperhuid met een naald of een scherp voorwerp laat, mits enige ervaring, toe om de
volwassen vlo in haar geheel te verwijderen. Ontsmetten van de wonde nadien is van
het grootste belang.
Cutane larva migrans: wordt veroorzaakt door dierlijke parasieten die toevallig de
mens infesteren. Meestal gaat het om ankylostomen van honden of katten. De
parasiet dringt de huid binnen bij contact met modder of zand bevuild met dierlijke
uitwerpselen, bijv. op het strand (enkel op het droge deel van het zandstrand, niet op
het vochtige deel, beneden de vloedwaterlijn: hier schoenen dragen en op handdoek
zitten), rond zwembaden of door blootvoets te lopen. Meestal sterven deze parasieten
af, na het binnendringen, sommige overleven en migreren langzaam epidermaal
gedurende verschillende maanden. Hierbij veroorzaken ze hevig jeukende,
lijnvormige, kronkelige erupties, meestal t.h.v. de handen en voeten, en soms t.h.v.
de bilstreken. Dit vergt een specifieke behandeling (ivermectine per os eenmalig).

Andere bronnen van irritatie, meestal beperkt tot lokale reacties van de huid, zijn luizen,
vlooien, bedwantsen, teken, bloedzuigers en harige rupsen. Schurft (scabiës) mag niet
vergeten worden in deze opsomming.
Bij neteling door kwallen raadt men aan de huid af te spoelen met warm water. Voor
sommige tropische kwallensoorten is het gebruik van azijn (5-8%) aanbevolen, en dit
gedurende een dertigtal minuten. Men kan nadien eventueel lokaal een corticoïdencrème
aanbrengen.
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Spinnen, schorpioenen en slangen boezemen nog de meeste angst in, maar
vormen eigenlijk een zeer klein risico.


Schorpioenen zijn gewoonlijk het meest actief ‘s nachts, zodat blootsvoets lopen na
zonsondergang af te raden is. Een UV-zaklamp is niet duur en zeer nuttig om ’s
nachts de omgeving van het huis of de tent, de kamer en het toilet op aanwezigheid
van schorpioenen te checken, gezien alle schorpioenen fluoresceren door UV-licht (ze
zenden zichtbaar blauw licht uit wanneer ze met onzichtbaar ultraviolet licht
beschenen worden). ‘s Morgens moeten dan weer de kleding, schoenen en
opbergzakken en koffers gecontroleerd worden op binnengeslopen schorpioenen. Een
schorpioenbeet blijft gewoonlijk beperkt tot een lokale reactie, die wel zeer pijnlijk
kan zijn, en waarvoor in een aantal gevallen lokale anesthesie (xylocaine) nodig kan
zijn, omdat gewone pijnstillers zoals paracetamol niet genoeg werkzaam zijn en
opioïden minder dan ideaal zijn in deze omstandigheden. In bepaalde landen kan voor
kleine kinderen de beet dodelijk zijn. Antiserum is niet voorradig in de meeste
gevallen, indien wel voorradig wordt het alleen gebruikt bij zeer ernstige gevallen.



Slangen bevinden zich vooral in dichte begroeiing, onder stenen, en soms in
termietenheuvels, vochtige en donkere tuinhuisjes, enz. Na een regenbui kunnen
slangen ook gemakkelijk open plekken opzoeken. Van de ongeveer 2.700 species zijn
er 375 gifslangen. Slangen zijn zelden agressief; normaal gezien blijven ze uit de
omgeving van de mens. Beten door gifslangen gaan niet steeds gepaard met
gifinjectie en vergiftigingsverschijnselen (‘droge beet’). Het interval tussen beet en
eventueel overlijden is zeer variabel. De prognose hangt af van vele factoren, onder
andere van de algemene toestand van de persoon in kwestie en van de behandeling.
Globaal genomen is het risico voor de gewone reiziger uitermate klein.

a)




Preventie:
Loop nooit door halflang gras, of wanneer men toch door grasland moet stappen:
draag zo mogelijk stevige hoge laarzen of schoenen met beenbeschermers,
veroorzaak trillingen van de bodem door een zware stap aan te nemen of door met
een stok te slaan,
steek uw handen niet in holtes tussen stenen, rotsen of houtstapels,
schijn met een lamp wanneer het duister is.




b) Behandeling:
 Vermijd in ieder geval paniek.
 Zoek zo snel mogelijk aangepaste medische hulp (in feite is deze alleen te verkrijgen
in een groot en goed uitgerust ziekenhuis).
 Vermijd gevaarlijke procedures zoals insnijden, uitzuigen, afbinden, enz. Het gebruik
van een zuigapparaatje type 'Aspivenin®' in geval van slangenbeten is zeer
controversieel, omdat het bij dierproeven, indien binnen de drie minuten na
slangenbeet toegepast, in het beste geval maar 30% van het gif opzuigt.
 Immobilisatie van het getroffen lichaamsdeel is belangrijk. Dit kan door het
aanleggen van een 'lymfatisch' verband (“pressure-immobilisation bandage” = stevig
omzwachtelen van het getroffen lidmaat met een 10-18 cm brede zwachtel, te
starten vanaf de vingers/tenen, gedurende maximaal 1 uur = dus nooit indien men
niet binnen het uur in een hospitaal kan arriveren). Nooit de windels strak aantrekken
zodat de arteriële vaten afsluiten (geen 'tourniquet' aanleggen). Bij een adderbeet
mag enkel immobilisatie met een spalk gebeuren, omdat anders de ischemie kan
verergeren door de zwachtel.
 Indien mogelijk moet de dode slang meegebracht worden ter identificatie (opgelet:
een pas gedode slang kan nog gedurende meer dan een uur een dodelijke bijtreflex
behouden!) of kan er een foto worden gemaakt.
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Behandeling met antigif is enkel nodig indien er specifieke vergiftigingsverschijnselen
optreden,
zoals
bloedingen,
ademhalingsmoeilijkheden,
lokale
necrose,
verlammingen. Antigif, zelfs laattijdig toegediend, blijft doeltreffend. Het adres van
een eventueel in het bezochte land bestaand 'antigifcentrum' kan wel opgezocht
worden
via
de
website
:
http://www.toxinfo.org/antivenoms
&
www.vapaguide.info).
Het is onmogelijk om antiserum mee te nemen, indien men niet continu voor de
juiste bewaringstemperatuur kan instaan, en indien er geen competent persoon
aanwezig is die met kennis van zaken het antiserum kan toedienen (meer dan 50%
risico op allergische verwikkelingen). Met de moderne antisera tegen slangenbeten in
het noordelijk halfrond zijn wel veel minder allergische reacties te vrezen.

Wegens het reëel gevaar voor rabiës in de tropen (ook in de grote steden), zal
men honden en katten nooit aanraken. Vooral kinderen moet men in het oog
houden!

5.

Aëro-otitis en aëro-sinusitis

Het is nuttig dat de reiziger in het vliegtuig een neusdecongestivum (druppels of
tabletten) op zak heeft. Bij verkoudheid, allergische rhinitis, enz. maakt hij er best
preventief gebruik van: neusdruppels dienen gebruikt te worden onmiddellijk vóór het
dalen (het hoofd goed achterover houden zodat de vloeistof de opening van de buis van
Eustachius kan bereiken), tabletten moeten 2 uur vóór het dalen ingenomen worden.
Men kan ook proberen om de symptomen te voorkomen of te milderen door tijdens het
dalen herhaaldelijk te proberen met dichtgeknepen neus en gesloten mond uit te ademen
of, indien dit niet helpt, te proberen geeuwen, herhaaldelijk te kauwen of te slikken met
gesloten mond en dichtgeknepen neus. Door deze manoeuvres opent de buis van
Eustachius zich telkens even, en kan de luchtdruk in het middenoor egaliseren met deze
van de buitenwereld. Neusdruppels kunnen ook aangewend worden voor de behandeling
van een ingetreden aëro-otitis of aëro-sinusitis.
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6.

Ongevallen en reisverzekering

Ongevallen zijn de voornaamste doodsoorzaak op reis.
Het aantal reizigers dat het slachtoffer wordt van een ongeval, wordt op vijf per duizend
geschat (zie tabel met de voornaamste gezondheidsrisico’s op reis, Hoofdstuk I).
Dit relatief grote aantal is vooral te wijten aan ongevallen op de weg.
Het risico voor ongevallen in de tropen wordt verhoogd door de slechte staat van de
wegen en de voertuigen, door afwezigheid van alcoholcontrole, andere interpretaties van
de wegcode met daardoor soms gevaarlijk rijgedrag. In ontwikkelingslanden geldt meer
dan elders de wet van de sterkste op de weg.
Overigens moet men de hier geldende veiligheidsnormen ook in de tropen in acht nemen.
In de tropen dient men evengoed een veiligheidsgordel te dragen, de alcoholconsumptie
te beperken als men een auto bestuurt, en een motorhelm te dragen.
Men vermijdt liefst om ‘s nachts te rijden (onder andere wegens dieren op de weg, auto’s
zonder verlichting, wegen in erbarmelijke toestand, enz.), of om met open trucks of
overladen bussen mee te rijden. Dit verlaagt aanzienlijk de kans op ongevallen.
Dikwijls is het beter om in ontwikkelingslanden zelf geen voertuig te besturen, omdat
rijden met terreinwagens en de slechte wegen heel wat ervaring vereisen. Zelfs al denkt
men een geroutineerd chauffeur te zijn, dan nog vergen het hoger gelegen zwaartepunt
van de meeste terreinwagens, de holle wegen en talrijke putten een aanpassing van het
rijgedrag. Bovendien is het rijgedrag vaak anders dan wat men gewend is en kan een
chauffeur ook faciliteren bij bijvoorbeeld wegcontroles. Het besturen van een motor in de
tropen is vragen om ongelukken.
Gezien het hoge risico voor ongevallen op reis, is het afsluiten van een goede
reisbijstandsverzekering essentieel.
De reiziger dient zich vooraf grondig over de algemene voorwaarden van de verzekering,
de beperkingen en uitsluitingen, te informeren om onaangename verrassingen op reis te
vermijden. Men mag niet uit het oog verliezen dat het alleen gaat om een
bijstandsverzekering: bepaalde kosten kunnen achteraf teruggevorderd worden, soms
worden ze slechts gedeeltelijk terugbetaald. In vele landen o.a. Zuid-Afrika wil men de
reiziger in privéklinieken niet verzorgen als men geen garantie kan geven dat men is
verzekerd.
De reiziger dient zich ook te informeren over de terugbetaling van medische kosten: in
landen waar de geneeskundige verzorging zeer duur is, kan het voorziene plafond van de
terugbetaling snel overschreden zijn! Kosten ten gevolge van een vooraf bestaande
aandoening worden soms uitdrukkelijk uitgesloten, of slechts gedeeltelijk terugbetaald.
De voorwaarden kunnen van maatschappij tot maatschappij variëren, meestal zijn er
weinig fundamentele verschillen. De mutualiteiten voorzien dikwijls ook een
reisbijstandsverzekering. Deze dekt in principe enkel toeristische reizen, geen
zakenreizen of andere reizen met professionele doeleinden (congressen, missies, stages,
enz...). Steeds moet men zich er vooraf van vergewissen of de aangeboden verzekering
voldoende is voor het land dat men zal bezoeken. Best kan ieder voor zich uitmaken

IX - 14

welke bijkomende risico’s hij wil laten verzekeren. Voor risicovolle activiteiten (alpinisme,
duiken…) is een bijkomende verzekering aangewezen.

7.

Jetlag

Intercontinentale transmeridionale vliegtuigreizen kunnen een aantal fysiologische en
psychologische ritmes verstoren. Deze circadiane ritmes worden gestuurd door de
intrinsieke lichaamsklok gelegen onder de hypothalamus, maar worden voor een deel
bepaald door omgevingsfactoren, zoals tijd, temperatuur, licht, enz.
Een snelle verplaatsing over verschillende tijdzones verhindert dat ons lichaam zich vlot
kan aanpassen aan een ander dag-nachtritme. Dit ligt aan de basis van 'jetlag'.
De symptomen kunnen zijn
 slaapstoornissen (slecht inslapen, te vroeg wakker worden, overdreven slaperigheid ‘s
ochtends of overdag),
 verminderde mentale en fysieke prestaties,
 humeurigheid,
 eetlustvermindering, en tijdelijke verstoring van de stoelgangevacuatie is mogelijk
(“gut-lag”)
vergelijkbaar met klachten van arbeiders in ploegenverband.
Reizen in westelijke richting (= verlengen van de dag; veroorzaakt op de plek van
bestemming slaperigheid in de vroege avond en te vroeg wakker worden in de ochtend)
wordt over het algemeen beter verdragen dan reizen in oostelijke richting (= verkorten
van de dag; veroorzaakt op de plek van bestemming moeite om in slaap te vallen
wanneer het bedtijd is en moeite om ’s morgens op te staan).
De symptomen verdwijnen gewoonlijk na een aantal dagen: ongeveer het equivalent van
2/3 van het aantal doorkruiste tijdzones voor een oostwaartse reis en ongeveer het
equivalent van de helft van het aantal doorkruiste tijdzones voor een westwaartse reis;
maar dit is zeer variabel van persoon tot persoon (van enkele dagen tot enkele weken).
NB. De aspecifieke “reisvermoeidheid” zoals die ook kan optreden bij verre reizen binnen
dezelfde tijdszone, is niet hetzelfde als jetlag, en verdwijnt vlot na een of enkele nachten
met goede slaap.
Behandeling
Het is aangeraden onmiddellijk het lokale ritme aan te nemen qua maaltijden en
slapen. En verder …'there is no single solution'!
Men moet er zich vooral van bewust zijn dat men de eerste dagen onvermijdelijk iets
minder presteert en indien mogelijk plant men geen belangrijke vergaderingen binnen de
24 uur na aankomst.
Een korte siësta overdag (maximaal 20–30 minuten) kan het prestatieniveau verhogen,
zonder de nachtelijke slaap te ondermijnen.
Jetlag wordt beter verdragen indien men zware maaltijden, overdreven alcohol- en
koffiegebruik vermijdt. Het gebruik van koffie ’s morgens en een slaapmiddel met korte
werkingsduur (bvb. zolpidem) voor de eerste nacht(en) na aankomst kunnen hierbij
helpen, maar versnellen niet de aanpassing van de lichaamsklok.
Op dit ogenblik worden nog steeds behandelingsmethodes onderzocht die wel een
versnelde synchronisatie van de lichaamsklok kunnen bewerken, zoals
 blootstelling aan sterke dosissen licht
 het gebruik van melatonine
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op optimale momenten in de loop van het etmaal.
Blootstelling aan helder licht en inname van melatonine op verkeerde momenten kan de
synchronisatie van de lichaamsklok met de omgevingstijd tegenwerken.
Precieze (wetenschappelijk onderbouwde) en tezelfdertijd praktische, eenvoudig
hanteerbare richtlijnen ontbreken nog op dit ogenblik.
Een degelijk en tegelijk zeer didactisch overzichtsartikel (Sack R.L; Jet Lag. N Engl J Med
2010;362:440-7, met een praktische tabel in de supplementaire appendix) geeft wel een
goede leidraad voor deze nogal complexe materie. Zie :
http://www.sbimc.org/Travel%20medecine%209eme%20sympo/2Jet%20Lag%20NEJM%2010%20AVGompel%20Trav%20Med%20Sem%201711-11%20Bruss.pdf
A. Licht.
Het blootstellen aan licht op de juiste momenten is de belangrijkste factor om
de aanpassing te faciliteren.
Na een westwaartse vlucht (van maximaal 8 tijdszones)
 moet men wakker blijven zolang het licht is (helder licht in de namiddag en
avond doet de biologische klok in de juiste richting verschuiven)
 proberen te slapen in een volledig verduisterde kamer van zodra het donker
wordt. Vermijd licht in de ochtend de eerste drie dagen.
Na een oostwaartse vlucht (van maximaal 8 tijdszones)
 moet men helder licht in de ochtenduren opzoeken
 proberen ‘s avonds helder licht te vermijden (bv. dragen van een donkere
zonnebril).
B. Kortwerkende slaapmiddelen
Het gebruik van een kortwerkend slaapmiddel (bvb. zolpidem) kan een goede oplossing
zijn voor enkele nachten. Dit versnelt de adaptatie van de biologische klok niet, maar kan
nuttig zijn voor een beter functioneren ter plaatse. Het gebruik van een kortwerkend
slaapmiddel tijdens een nachtvlucht wordt eerder ontraden, omdat er door de
immobilisatie van de onderste ledematen een verhoogd risico voor 'traveller’s
thrombosis' zou kunnen zijn.
C. Melatonine
Het gebruik van melatonine is ingewikkeld en de kans op fouten groot, dus in
praktijk is het weinig praktisch. Het tijdstip van inname van melatonine is belangrijk
om de lichaamsklok in de gewenste richting te doen verschuiven en ook de dosis
verschilt naargelang het gewenste effect:
 bij een westwaartse reis wordt melatonine (0,5 mg) best ingenomen op het
moment dat men ’s nachts te vroeg (voor 5 uur in de ochtend) wakker is
geworden. Een avondlijke inname kan een averechts effect op de synchronisatie
van de lichaamsklok hebben,
 bij een oostwaartse reis wordt melatonine 5 mg gedurende enkele dagen ‘s
avonds ingenomen, voor het slapengaan;
NB 1. Sinds 2006 kan melatonine magistraal worden voorgeschreven (R/ melatonine 0,5
of 5 mg - Dt 20 gel - S/ 1 gelule ‘s avonds; maar dit is mogelijk erg onpraktisch voor de
apotheker, die het product in grote hoeveelheid moet aankopen). De verkoop van
voedingsmiddelen die melatonine bevatten, blijft verboden.
NB 2. Een specialiteit op basis van melatonine is sinds januari 2008 beschikbaar:
Circadin®, tabletten van 2 mg met vertraagde vrijstelling. Het wordt voorgesteld voor de
kortetermijnbehandeling van slapeloosheid bij patiënten van 55 jaar of ouder. Jetlag
wordt niet als indicatie vermeld in de SKP (Samenvatting van de kenmerken van het
Product, www.fagg-afmps.be); er kan dus geen enkele uitspraak gedaan worden over
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de rol van dit geneesmiddel bij de preventie/behandeling van jetlag. De plaats van
melatonine bij slaapstoornissen is overigens ook beperkt.
Studies met melatonine-receptoragonisten en Modafinil (Provigil®) zijn aan de gang.
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8.

Hoogte

Laatst bijgewerkte versie – zie:
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/nhoogte.pdf

Algemeen
Acute hoogteziekte onstaat door onvoldoende aanpassing aan de lage zuurstofdruk op
grote hoogte. Iedere laaglandbewoner kan ermee geconfronteerd worden van zodra hij of
zij 4 tot 8 u boven de 2.000 m verblijft: 35 % kans vanaf 3.500-4.000 m, en 45 % vanaf
5.000 m. Hoe sneller men stijgt en hoe hoger men gaat, hoe groter de kans op
hoogteziekte.
Personen die rechtstreeks naar hooggelegen streken vliegen, zoals Cusco (Peru,
3.225 m) en La Paz (Bolivië, 3.658-4.018 m), Lhasa (Tibet, 3.685 m), Leh (Ladakh,
3.505 m) e.a. dienen dus zeker rekening te houden met de reële mogelijkheid van acute
hoogteziekte.
De gevoeligheid voor hoogteziekte verschilt individueel, en is niet afhankelijk van de
graad van fysische training, noch van het aantal keren dat men al op grote hoogte
verbleven heeft. De individuele gevoeligheid is wel redelijk constant: indien men al
eerder last gehad heeft, heeft men meer kans om opnieuw last te hebben bij een
volgende gelegenheid. Patiënten met hart- en longaandoeningen lopen meer risico op
grote hoogte. De symptomen kunnen beginnen na enkele uren tot enkele dagen na
aankomst en kunnen 2-5 dagen duren indien men op die hoogte blijft en niet verder
stijgt.
Acute hoogteziekte:
In het begin zijn de symptomen van de acute hoogteziekte mild: men klaagt over
hoofdpijn, gebrek aan eetlust, misselijkheid, slapeloosheid, duizeligheid, en algemeen
onwel voelen. Milde hoogteziekte wordt doorgaans goed verdragen en vaak niet herkend.
De ernst van de symptomen hangt vooral af van de hoogte en het aantal dagen dat men
rond 2.000 m heeft geacclimatiseerd, de inspanningen die men daar levert en of men er
blijft overnachten. Klachten van ernstige hoogteziekten kunnen optreden vanaf een
hoogte van 3.000 m.
De klachten kunnen verergeren en kunnen evolueren naar levensbedreigende toestanden
zoals
 longoedeem (vocht in de longblaasjes, met koorts en een droge hoest die erger
wordt, en evolueert naar kortademigheid bij rust, orthopnoe (“niet kunnen
platliggen want men wordt dan kortademig”) en tenslotte ophoesten van rozig
sputum) en/of
 hersenoedeem (opzwellen van de hersenen, met hoofdpijn die niet meer
reageert op pijnstillers, instabiele “dronkemans”gang, toenemend braken en
geleidelijk verlies van het bewustzijn).
Sommige medische problemen zijn een contra-indicatie om op hoge hoogte te
verblijven, of vragen extra voorzorgen
 mensen met afwijkingen t.h.v. bloedvaten van de hersenen (aneurysma)
 pulmonale hypertensie
Preventie is belangrijk en bestaat uit de volgende maatregelen
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Verblijf eerst enkele dagen op een intermediaire hoogte (tussen 1.500 en
2.500m); en vermijd inspanningen tijdens de eerste dag op hoogte. Overdag kan
men wel hoger klimmen om de acclimatisatie verder te bevorderen.
Zorg voor een flexibel reisschema zodat bij klachten een extra rustdag kan worden
genomen.
Eens boven 3.000m stijgt men liefst niet meer dan 500m per dag en voorziet men
best een rustdag om de 3-4 dagen.
Vermijd slaapmiddelen en overmatig gebruik van alcohol.
Zorg voor een voldoende vochtinname (de urine dient gewoon helder te blijven),
zelfs indien er geen dorstgevoel aanwezig is, omdat het vochtverlies via de
ademhaling sterk toeneemt (o.a. door de hyperventilatie in een omgeving met een
verlaagde atmosferische druk). Het gebruik van acetazolamide (Diamox®) leidt ook
nog eens tot extra vochtverlies.
Personen met een hoger risico (reeds eerder last van hoogteziekte, jonger dan 40
jaar, geen acclimatisatie-nachten rond 2.000 m), kunnen preventief acetazolamide
(of Diamox® of magistraal, niet terugbetaald) innemen, 2 x ½ tablet van 250 mg
(=2 x 125 mg) per dag, te starten 1 dag voor het bereiken van 3.000 m tot 2
dagen na het bereiken van de uiteindelijke hoogte (dosis te verhogen tot 2 x 1
tablet van 250 mg per dag als ze toch klachten krijgen). De (tweede) inname
geschiedt best ten laatste rond 16.00 uur in de namiddag, zodat het diuretisch effect
uitgewerkt is tegen het slapensuur.
o acetazolamide (Diamox®) bevordert de acclimatisatie, waardoor de klachten
verminderen. Het maskeert geen alarmsymptomen.
o (soms zeer vervelende) tintelingen in de ledematen, misselijkheid, en
smaakstoornissen (o.a. bij inname van bier of andere gashoudende dranken) zijn
frequente bijwerkingen.
o Acetazolamide (Diamox®) wordt liefst niet gegeven bij allergie voor sulfamiden en
niet aan zwangeren; zelden aan kinderen (5mg/kg per dag in twee giften).
o Dit geneesmiddel moet door een arts worden voorgeschreven.
Acetazolamide (Diamox®) 125 mg (is dikwijls al voldoende) of 250 mg voor het
slapen werkt ook prima tegen de slapeloosheid op grote hoogte en andere
slaapproblemen (periodieke ademhaling); er is dan wel kans dat men ’s nachts een
keer moet gaan urineren.
Iedereen die boven 3.000m gaat trekken, zou acetazolamide (Diamox®) moeten
meenemen om er mee te starten bij de eerste symptomen van hoogteziekte (zie
verder).

Behandeling van milde acute hoogteziekte







Stijg niet verder, en overnacht zo mogelijk minimaal 300 meter lager.
Start bij de eerste symptomen van hoogteziekte, dit wil zeggen hoofdpijn en
eventueel een van de andere klachten, met Diamox® 1 tablet van 250mg, 2 x per
dag, gedurende 2-3 dagen of korter indien men eerder afdaalt. Dit zorgt voor een
snellere acclimatisatie.
Paracetamol of een NSAID kunnen worden gebruikt om de hoofdpijn te behandelen
en metoclopramide of domperidone voor de misselijkheid. Dit heeft echter geen
invloed op de acclimatisatie.
Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe dan moet men minstens 500m
dalen.
Zodra de klachten verdwenen zijn, kan men voorzichtig verder klimmen.

Behandeling van ernstige acute hoogteziekte


Alarmsymptomen zijn onder andere kortademigheid in rust en/of bij plat liggen,
evenwichts- of bewustzijnsstoornissen.
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Een snelle afdaling tot beneden 2.500 m is noodzakelijk voor het overleven van de
betrokkene.
Indien mogelijk zuurstof toedienen, of, bij gebrek hieraan kan een draagbare
opblaasbare hyperbare “kamer” (drukzak met voetpomp) gebruikt worden. Deze
bieden slechts een tijdelijke oplossing omdat het effect afneemt na enkele uren.
Vandaar dat dit steeds gecombineerd moet worden met de toediening van Diamox ®,
Adalat® en/of corticosteroïden en dat er steeds moet gezorgd worden voor een snelle
afdaling.

Voor medische begeleiders van groepen in het hooggebergte is het ook nuttig om
volgende geneesmiddelen bij de hand te hebben:
 Bij (dreigend) hersenoedeem: corticosteroïden
(1) dexamethasone 8 mg als startdosis, vervolgens 4 mg om de 6 uur (of 32 mg
ineens in geval van hoge nood); kan magistraal voorgeschreven worden.
(2) zo er geen dexamethason beschikbaar zou zijn : methylprednisolon (Medrol®) 4864 mg als startdosis, vervolgens 24-32 mg om de 6 uur (over de precieze dosering
zijn er geen wetenschappelijke gegevens).
 Bij (dreigend) longoedeem: Adalat® Retard 20 mg als aanvalsbehandeling, vervolgens
om de 6 uur.
 N.B. Over andere geneesmiddelen zoals furosemide (Lasix®), salmeterol en sildenafil
zijn niet voldoende gegevens beschikbaar, zij spelen momenteel geen enkele rol bij
de behandeling of de preventie van hoogtelongoedeem.
Dit alles mag geenszins een snelle en levensreddende afdaling doen uitstellen!
Slotbemerkingen
Verblijf op de hoogte veroorzaakt vaak kortademigheid bij inspanning en soms opzwellen
van handen, voeten en gezicht (eerst de oogleden).
Er bestaat ook een risico voor onderkoeling en vrieswonden, verbrandingen en
fototoxiciteit, en oogproblemen (o.a. UV-keratitis– ter preventie draag een
hoogtezonnebril)) door de hoogtezon. Extreem droge lucht en stof kunnen het dragen
van contactlenzen bemoeilijken. Bij keratotomie (krasjes) zal de cornea onregelmatig
zwellen op hoogte, waardoor het zicht soms met 3 dioptrie zal veranderen (bril
meenemen). Dit is niet het geval bij laserbehandeling. Bij verblijf in afgelegen gebieden
is de toegang tot eventueel noodzakelijke medische zorg beperkt!
Alles bij elkaar voldoende redenen om bij tochten op grote hoogte te zorgen voor een
degelijke medische voorbereiding (raadpleeg hiervoor experts ter zake). Bij tochten
doorheen afgelegen gebieden is een goed 'uitgedokterde' reisapotheek van vitaal belang.
Voor medische begeleiders van groepen in het hooggebergte bestaat er een
omvangrijke wetenschappelijke literatuur.

9.

Hitte en zonneblootstelling

Hoe dichter men de evenaar nadert, hoe intenser het zonlicht wordt. Het zonnebaden in
de tropen moet absoluut met mate genomen worden. Beschermende kledij en
hoofddeksel zijn hier aangewezen. Op de onbeschermde huidgedeelten brengt men
zorgvuldig om de twee uur zonnecrèmes aan met hoge beschermingsfactor (30 of meer).
Breng telkens opnieuw zonnecrème aan na elke zwempartij, en vermijd om te lang in het
water te zijn, omdat dit het warmtegevoel door de zon wel vermindert, maar niet de kans
op zonnesteek. Vermijd geparfumeerde zonnecrèmes en kijk ook na of andere gebruikte
crèmes of geneesmiddelen geen aanleiding kunnen geven tot 'zonneallergie' (fototoxische of fotoallergische reacties).
Breng in dit verband ook 'punt 5' van de Europese kankercode in herinnering: vermijd
buitensporige blootstelling aan de zon en voorkom vooral zonnebrand tijdens de
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kinderjaren (verhoogd risico voor melanomen op volwassen leeftijd). Een zonnebankkuur
alvorens op vakantie te gaan wordt afgeraden: de door UV-A veroorzaakte bruine kleur
biedt geen noemenswaardige bescherming tegen de natuurlijke UV-stralen.
Bij gelijktijdig gebruik van zonnebrandcrèmes en insectenrepellents op basis van Deet
(dit kan bijv. nodig zijn in gebieden waar dengue, chikungunya of zika voorkomt: de
overbrengende Aedes-mug steekt immers overdag) moet men eerst de zonnecrème
aanbrengen, laten drogen en vervolgens de Deet aanbrengen. Deet vermindert echter de
werkzaamheid van de zonnecrème, dus een zonnecrème met hogere beschermingsfactor
wordt aangeraden.
Een lichte zonneverbranding geneest meestal spontaan. Een koude douche kan
verlichting brengen. Bij een echte verbranding is een gewone aftersun of een vette crème
soms niet voldoende, en kan het nodig zijn lokaal corticoïden te gebruiken (liefst na
advies van een arts). Bij een uitgebreide vorm van verbranding door een te langdurige
zonneblootstelling kan er ook algemene malaise zijn. Men zal in dit geval waakzaam zijn
voor een hitteberoerte of zonnesteek, complicatie die ook met warme rode huidskleur
kan gepaard gaan (zie verder).
'Prickly heat' (miliaria rubra): zie huidverzorging (punt 4 van dit hoofdstuk)
Personen die medicatie innemen (vooral sulfamiden, tetracyclines, fenothiazines,
chinolonen, amiodaron, enz.), moeten gewaarschuwd worden voor mogelijke
fotosensibilisatie. Bij inname van doxycycline (bijv. als chemoprofylaxe voor malaria)
dient het zonnebaden zeker vermeden te worden én dient een zonnecrème met hoge
beschermingsfactor gebruikt te worden.
Door de hitte zal men ook meer zweten en vocht en zouten verliezen. Tenzij bij extreme
inspanningen, zal het drinken van extra water en het gebruik van een klein supplement
zout bij de maaltijden voldoende zijn.
In extreme omstandigheden...:
1) In extreme omstandigheden kan men door te weinig vochtinname en overvloedig
transpireren in het kader van een langdurige fysieke inspanning in een toestand van
hitte- of warmte-uitputting ('heat exhaustion') terechtkomen. Vooral ongetrainde
en niet-geacclimatiseerde individuen zullen er zorg voor dragen geen plotse
sportinspanningen te verrichten. Deze toestand is gekenmerkt door een bleke klamme
vochtige huid, gedilateerde pupillen, maar met nog een normale of matig gestegen
lichaamstemperatuur (minder dan 39 °C, rectaal gemeten) en ook een normaal
bewustzijn. Hoofdpijn en duizeligheid, spierkrampen en of spierzwakte en vermoeidheid
zijn eveneens aanwezig. De behandeling bestaat uit rust op een koele plaats en de
toediening van vocht en elektrolyten.
2) Door een te langdurige zonneblootstelling kan de lichaamsthermostaat in de
hypothalamus uitgeschakeld worden en ontstaat er - al dan niet in associatie met een
zware lichamelijke inspanning - een hitteberoerte of 'zonnesteek' ('heat stroke'),
een toestand gekenmerkt door een warme droge huid, met hoogrode gelaatskleur,
vernauwde pupillen, een hoge lichaamstemperatuur (meer dan 40-41 °C, rectaal
gemeten), spierzwakte, versnelde pols en ademhaling, welke kan evolueren naar
verwardheid, delirium en naar bewusteloosheid. De toestand kan verwikkeld geraken
door multiorgaanfalen, met blijvende neurologische letsels. Vooral bejaarden,
zuigelingen, personen die bepaalde geneesmiddelen nemen (diuretica, antidepressiva,
anticholinergica, neuroleptica, tranquillizers, antihypertensiva of zelfs NSAID) lopen risico
voor een dramatische evolutie, maar ook jonge mensen die extreme fysieke
inspanningen leveren (atleten bijv.) kunnen het slachtoffer zijn. Het gaat dus om een
echt spoedgeval, welke om een ziekenhuisopname vraagt voor een urgente aangepaste
behandeling en afkoeling. Indien dit optreedt bij iemand die in malariagebied vertoeft of
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recent vertoefde, dient uiteraard de differentiële diagnose met een aanval van ernstige
malaria gesteld te worden.

10.

Alcohol

In verschillende paragrafen van deze brochure werd reeds gewezen op de mogelijks
nefaste invloed van overmatig alcoholgebruik (zie o.a. soa en HIV, verkeersongevallen of
ongevallen bij het zwemmen).
Tevens kan alcoholgebruik tegenaangewezen of afgeraden zijn bij de inname van
bepaalde geneesmiddelen, zoals Fasigyn®, Flagyl®, antihistaminica, enz. Ook bij de
inname van Lariam® wordt voorzichtigheidshalve best verwittigd tegen overmatig
alcoholgebruik.
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X
ZWANGERSCHAP, ZWANGERSCHAPSWENS
en BORSTVOEDING

Laatst bijgewerkte versie:
Zie: http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/nzwangerschap.pdf

Inleiding
Reizen is zo vanzelfsprekend geworden dat weinigen een reis uitstellen omwille van
zwangerschap. Ook jonge mensen met een zwangerschapswens plannen soms nog snel
een exotische reis, omdat ze nog niet de zorg voor hun eerste kind hebben.
a. Risico’s eigen aan de zwangerschap
We moeten enkele feiten onder ogen zien:





De kans op medische problemen is groter voor een zwangere vrouw en dit valt niet
altijd op voorhand te voorspellen. Over de kwaliteit van de medische infrastructuur in
het land van bestemming moet men zich terecht vragen stellen en informatie
inwinnen.
Het risico op infecties op reis is hoger. Infecties kunnen ook moeilijker behandeld
worden wegens potentieel nadelig effect van sommige geneesmiddelen voor de foetus.
Elke situatie die gepaard gaat met hoge koorts kan op zich tot vroeggeboorte leiden.
Het gaat tenslotte meestal ‘slechts’ om een toeristische reis; men moet geen
moeilijkheden zoeken. Een andere reisbestemming kiezen of de reis uitstellen blijft
altijd mogelijk.

Aangezien het risico voor een spontaan miskraam het grootst is tijdens het eerste
trimester, kan men een verre reis beter uitstellen tot na deze periode. Reizen als
dusdanig verhoogt het risico op miskraam niet, maar de opvang van een eventuele
ernstige bloeding kan problemen stellen, vooral in afgelegen gebieden. De mogelijke
combinatie van zwangerschapsbraken met reisziekte verhoogt het risico voor hevig braken
met uitdroging, zeker indien dit zich in tropische temperaturen afspeelt.
Tijdens het derde trimester moet men vooral bedacht zijn op bloedingen (bijv. placenta
praevia), zwangerschapstoxicose (gezwollen voeten, hoge bloeddruk, eiwit in de urine),
en vroegtijdig breken van de vliezen. Bovendien wordt reizen tijdens het laatste trimester
fysisch moeilijker en oncomfortabel. Na 32 weken mag een zwangere vrouw geen
intercontinentale vluchten meer nemen, en na 36 weken mag een zwangere vrouw geen
enkele vlucht meer nemen (32 weken in geval van een meerlingzwangerschap). Na de
bevalling zal men liefst 7 dagen wachten (flebotromboserisico; de zuigeling moet minstens
7 dagen oud zijn). De behandelende arts levert best een attest af met de vermoedelijke
bevallingsdatum.
De ideale periode om te reizen situeert zich ongeveer tussen 16 en 28 weken: de eerste
zwangerschapscontroles zijn uitgevoerd, de periode van misselijkheid ligt achter de rug,
er is minder kans op miskraam en het risico voor vroegtijdige arbeid is nog klein.
b. Zwangerschap en reisgerelateerde aandoeningen:
Zwangere vrouwen hebben een hoger risico op malaria en een hoger risico op
gecompliceerde malaria. Daarom ontraadt men om te reizen naar gebieden met een
matig tot hoog risico op malaria.
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Zwangerschap wordt beschouwd als een “precaution” voor het toedienen van het
gelekoortsvaccin. Indien er een reëel risico is op blootstelling aan gele koorts, mag het
worden toegediend tijdens de zwangerschap.
Reizen naar regio’s waar een zika epidemie gaande is, worden afgeraden wegens
potentiële afwijkingen bij het ongeboren kind, mocht de vrouw geïnfecteerd raken tijdens
haar zwangerschap.
Een reis naar het hooggebergte is wellicht veilig tot een hoogte van 2.500 m. Indien men
nog hoger gaat (max. 4.000 m) dient elke fysieke inspanning te worden vermeden, en
dient men voor voldoende vochtinname te zorgen. Diamox wordt niet gegeven aan
zwangeren of tijdens de borstvoeding, maar is niet absoluut verboden.
Voor vertrek moeten alle routine zwangerschapsonderzoeken uitgevoerd zijn. Voor
verplichte vaccinaties en malariaprofylaxe verwijzen we enerzijds naar de desbetreffende
hoofdstukken en anderzijds naar de volgende paragrafen waarin de essentiële punten
hernomen worden.
De nadruk ligt op preventie van ziekten zoals diarree, worminfecties, huidinfecties, en
uiteraard ook rubella, toxoplasmose, enz. Eventueel kan het advies van een specialist
ingewonnen worden bij twijfel over mogelijke tegenaanwijzingen voor medicaties.

1.

Vaccinaties

In principe zijn elke toediening van een levend verzwakt vaccin tegenaangewezen tijdens
de zwangerschap (zoals mazelen-bof-rubella), met als enige uitzondering
het
gelekoortsvaccin. Men raadt aan om niet zwanger te worden tot 1 maand na de inenting
met deze vaccins. De meeste levende vaccins kunnen worden toegediend tijdens de
borstvoeding, behalve gele koorts (zie ook verderop). Dode vaccins kunnen zonder
bezwaar toegediend worden tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoeding.
1) Zwangerschap wordt beschouwd als een “precaution” voor het toedienen van het
gelekoortsvaccin en als er een reëel risico is op blootstelling aan gele koorts, mag men
het vaccin toedienen aan zwangere vrouwen. Bij accidentele vaccinatie werden nooit
problemen beschreven, zodat er in principe geen reden is tot ongerustheid. Een maand
na vaccinatie kan men veilig zwanger worden. Borstvoeding (aan baby’s jonger dan zes
maanden) is een relatieve contra-indicatie, omdat er zeldzaam (goedaardige) meningoencefalitis bij de zuigeling werd beschreven. Wanneer de baby ouder is dan 6 maanden,
is er geen bezwaar.
2) De tetanusvaccinatie moet in orde zijn. Zwangere vrouwen en vrouwen die
borstvoeding geven mogen gevaccineerd worden met de verschillende gecombineerde
tetanusvaccins, Tedivax Pro Adulto® (het gecombineerde tetanus/difterievaccin),
Revaxis® (het gecombineerde tetanus/difterie/poliomyelitis vaccin), Boostrix® of BoostrixPolio® (het gecombineerde tetanus/difterie/acellulaire kinkhoestvaccin, al of niet met
polio), bij voorkeur dan in het tweede of het derde trimester van de zwangerschap.
Boostrix®, het gecombineerde tetanus/difterie/acellulaire kinkhoestvaccin wordt in België
vanaf 2013 systematisch geadviseerd voor iedere zwangere vrouw tussen week 24 en
week 32 van elke zwangerschap , ongeacht of de vrouw voordien een herhalingsinenting
kreeg.
www.health.belgium.be klik : Nl;  Zoekterm HGR 9110 :'kinkhoest' en zoek naar
de recentste herziening
3) De zwangere vrouw dient beschermd te zijn tegen poliomyelitis: de herhalingsinenting
gebeurt met het injecteerbare gedode vaccin (eenmalig na een volledige vaccinatie en
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indien de laatste vaccinatie meer dan 10 jaar geleden is). Revaxis® kan hiervoor ook
gebruikt worden indien aangewezen (zie hierboven). Borstvoeding is geen contraindicatie. Het orale poliovaccin is niet meer te krijgen in België, maar wordt nog wel
gebruikt in de tropen; het wordt in principe niet toegediend aan zwangere vrouwen.
4) Aan vrouwen die geen immuniteit hebben tegen hepatitis A wordt vaccinatie
aanbevolen. Gammaglobulinen zijn niet meer verkrijgbaar. Vaccinatie geeft een
vollediger en langduriger (levenslange) bescherming en mag tijdens de zwangerschap
gebeuren, bij voorkeur vanaf het tweede zwangerschapstrimester. Borstvoeding is geen
contra-indicatie.
N.B.: Hepatitis E is een virale leverontsteking waarvan het ziektebeeld veel overeenkomst
vertoont met dat van hepatitis A. Het virus wordt wellicht vooral overgedragen door fecaal
verontreinigd water. Het verloop is bijna altijd goedaardig, maar bij zwangere vrouwen kan
de ziekte wel ernstig verlopen met een reële sterftekans. Hepatitis E komt wellicht in alle
ontwikkelingslanden voor, maar is vooral gesignaleerd in Afrika, Azië, het Midden-Oosten
en Mexico. Er bestaat geen vaccinatie, en de infectie is gelukkig zeldzaam bij reizigers.
Hepatitis E kan voorkomen worden door goede hygiënische maatregelen in acht te nemen
i.v.m. drinken en voedsel (zie Hoofdstuk IX).
5) Bij gebrek aan voldoende gegevens is het risico voor zwangere vrouwen van het orale
en van het inspuitbare buiktyfusvaccin niet gekend. Het levend orale vaccin wordt
daarom niet aan zwangere vrouwen toegediend. Het geïnactiveerde injecteerbare vaccin
mag, indien aangewezen, gegeven worden. Borstvoeding is geen contra-indicatie, beide
vaccins mogen toegediend worden.
6) Het vaccin tegen hepatitis B mag aan zwangere vrouwen worden toegediend. Omdat
een zwangere vrouw, die langdurig reist, een verhoogd risico heeft om in een ziekenhuis
terecht te komen en wegens de mogelijke consequenties voor het kind bij infectie tijdens
de zwangerschap, is vaccinatie aangewezen. Borstvoeding is geen tegenindicatie.
7) Het vierwaardig vaccin tegen meningokokkenmeningitis (zowel het vaccin op basis
van gezuiverd capsulair polysaccharide, dat nu niet meer beschikbaar is, als het vaccin
op basis van geconjugeerd polysaccharide) mag aan zwangere vrouwen toegediend
worden indien er echt risico is. Borstvoeding is evenmin een contra-indicatie.
8) Het rabiësvaccin mag worden toegediend. Borstvoeding is geen tegenindicatie.
9) Het mazelen-, bof- en rubellavaccin en het varicellavaccin zijn tegenaangewezen bij
zwangerschap. Borstvoeding is geen contra-indicatie.
10) Vaccinatie tegen Frühsommer Meningo-Enzephalitis en tegen Japanse encefalitis mag
gebeuren bij zwangere vrouwen indien er echt risico is. Borstvoeding is geen contraindicatie.
Er bestaan geen specifieke gegevens over de veiligheid van de vaccins tegen Frühsommer
enzephalitis en Japanse encefalitis bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding
geven, zodat deze vaccins niet zomaar routinematig kunnen worden gegeven. Indien een
zwangere/zogende vrouw zich toch dient te begeven naar een gebied met hoog
besmettingsrisico dient ze zeker te worden gevaccineerd, wegens het grote risico bij
infectie voor de moeder én voor het kind.
11) BCG: wordt niet routinegewijs aan zwangere/zogende vrouwen toegediend.
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2.

Malaria

1) Af en toe zijn er situaties waar een zwangere vrouw toch in een gebied met hoger
risico op malaria dient te verblijven (o.a. residenten). Maximale preventie is dan
aangewezen, omwille van de potentiële nefaste effecten van malaria voor de moeder en
de vrucht (en ook bij de pasgeborene is het risico voor een fulminante malaria hoger).
2) Preventie behelst in de eerste plaats de 'beschermende maatregelen tegen
muggenbeten' (lees grondig de betreffende paragrafen in Hoofdstuk III). Zwangere
vrouwen trekken beduidend meer malariamuggen aan dan niet zwangere vrouwen. Het
gebruik van repellents op basis van Deet voor een beperkte periode is niet afgeraden, er
werden geen nevenwerkingen bij zwangerschap gemeld (maar de effecten bij langdurig
gebruik zijn niet gekend). Er wordt aangeraden Deet in een concentratie van 20 tot
maximum 30% te gebruiken. Ook repellents op basis van IR3535 en (p)icaridine mogen
worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Om het contact met het product zoveel
mogelijk te beperken, wordt aangeraden de restanten van de huid af te spoelen wanneer
bescherming niet langer nodig is (zoals ’s avonds binnenshuis).
Producten op basis van citrodiol-extract van eucalyptusolie (cis- et transp-menthane-3,8
diol) mogen niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
3) Chemoprofylaxe


Mefloquine (Lariam®) mag volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Center
for Disease Control (CDC) en volgens de Belgische SKP (Samenvatting van de
Kenmerken van het Product, voorheen 'Wetenschappelijke bijsluiter,' www.faggafmps.be) gebruikt worden als malariapreventie tijdens de volledige zwangerschap.
Ook het officiële Franse “centre de référence sur les agents tératogènes"
www.lecrat.org klasseert mefloquine bij de veilige producten. Dit vergt wel overleg
met de arts.



Volgens de richtlijnen in Groot-Brittannië (www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria
prevention in travellers from the UK, 2013) en CDC is mefloquine tijdens de
borstvoeding veilig, ook bij zuigelingen beneden de 5 kg.



Atovaquone-Proguanil/ Malarone: er bestaan verschillende richtlijnen over het gebruik
van dit product bij zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven. Wij sluiten ons aan
bij de richtlijnen in Groot-Brittannië (www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria
prevention in travellers from the UK, 2013) en Frankrijk (www.lecrat.org) die stellen
dat Atovaquone/Proguanil - Malarone® tijdens de zwangerschap en tijdens de
borstvoeding kan worden gebruikt, ook als het kind minder dan 5 kg weegt, indien er
een dwingende noodzaak is voor chemoprofylaxe en er geen alternatief voorhanden is.
In de Belgische bijsluiter staat vermeld dat het mag worden gebruikt tijdens de
zwangerschap indien de voordelen opwegen tegen het theoretische risico voor de
foetus, maar wordt het afgeraden tijdens borstvoeding (bij kinderen van minder dan 5
kg). De CDC raadt het gebruik bij zwangeren en lacterende vrouwen af en de WHO
stelt dat er onvoldoende gegevens zijn, maar raadt het niet af (WHO update 2015).
Er is dus bij accidentele inname van Atovaquone-Proguanil/ Malarone® tijdens de
conceptie of in het begin van de zwangerschap geen reden tot ongerustheid, en er is
geen reden om zwangerschapsonderbreking te overwegen.



Doxycycline: in Scandinavië en volgens de Franse richtlijnen (www.lecrat.org) kan
doxycycline tijdens het eerste trimester van de zwangerschap en in Groot-Brittannië
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(www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria prevention in travellers from the UK,
2013) tot de 14de zwangerschapsweek gebruikt worden indien er een dwingende
noodzaak is voor chemoprofylaxe en er geen alternatief voorhanden is (men moet wel
uitrekenen dat men na terugkeer uit malariagebied nog 4 weken doxycycline moet
kunnen doornemen). Potentiële bijwerkingen zijn gele verkleuring van de melktanden,
maar deze worden pas later in de zwangerschap gevormd. Officieel op de Belgische
bijsluiter staat echter dat gebruik tijdens de zwangerschap (en bij kinderen jonger dan
8 jaar) wordt afgeraden. De WHO raadt het gebruik eveneens af.


Borstvoeding: is in principe een tegenaanwijzing, maar volgens de richtlijnen in
Groot-Brittannië (www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria prevention in travellers
from the UK, 2013) is doxycycline tijdens de borstvoeding toch mogelijk indien er een
dwingende noodzaak is voor chemoprofylaxe en er geen alternatief is. Ook de
American Academy of Pediatrics in de Verenigde Staten vindt dat de inname van
doxycycline verenigbaar is met de borstvoeding, omdat er maar zeer kleine
hoeveelheden van in de borstvoeding terecht komen.



Er is dus bij accidentele inname van doxycycline tijdens de conceptie of in het begin
van de zwangerschap geen reden tot ongerustheid (Scandinavische gegevens &
www.lecrat.org), en er is geen reden om zwangerschapsonderbreking te
overwegen.

De combinatie Nivaquine®-Paludrine® was volkomen veilig bij zwangerschap en
borstvoeding, maar was meestal nagenoeg ondoeltreffend geworden. Paludrine® is niet
meer beschikbaar in België sinds begin 2010. Preventie met alleen maar chloroquine kan
enkel maar gebruikt worden, indien nodig, in gebieden waar P. falciparum nog volledig
gevoelig is of waar voornamelijk P. vivax voorkomt (ZONE A/B).
Borstvoeding is geen tegenindicatie voor de inname van chloroquine (Nivaquine®).
4) Aangezien met geen enkele methode 100% van de malaria-infecties kan
worden voorkomen, is het van zeer groot belang om bij een langdurig of
risicovol verblijf in de tropen voldoende uitleg te geven over de behandeling van
een 'doorbraakmalaria':









Ofwel met kinine alleen: 500 mg 3-maal daags gedurende 7 dagen (gedurende 10
dagen bij reizen naar het Verre Oosten) (mag gedurende de volledige zwangerschap).
Ofwel kinine gedurende 5 dagen: te associëren met clindamycine (600 mg 3 x per dag
gedurende 5 dagen; mag gedurende de volledige zwangerschap) of met Fansidar®
(Fansidar® is sinds eind 1997 niet meer beschikbaar in België; mag enkel gedurende
het tweede zwangerschapstrimester en de eerste helft van het derde trimester).
Kinine veroorzaakt soms baarmoedercontracties, maar alleen op het einde van de
zwangerschap kan het eventueel de arbeid op gang brengen. Anderzijds verhoogt de
koorts door malaria ook de kans op miskraam of vroeggeboorte.
Arthemeter/ lumefrantine (Riamet®) mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap,
vanaf het tweede trimester. Het gebruik tijdens het eerste zwangerschapstrimester
mag volgens de SKP (Samenvatting van de Kenmerken van het Product, www.faggafmps.be) en de WHO enkel wanneer er geen andere geschikte en effectieve
malariamiddelen beschikbaar zijn.
Dihydroartemisine/piperaquine (Eurartesim®) mag worden gebruikt vanaf het tweede
zwangerschapstrimester volgens WHO en een recente studie in NEJM (maart 2016).
Het gebruik tijdens het eerste zwangerschapstrimester mag enkel indien er geen
alternatieven zijn. De Belgische SKP raadt het gebruik tijdens de volledige
zwangerschap af.
Doxycycline en Atovaquone-Proguanil/ Malaroneworden in principe niet gebruikt als
malariabehandeling tijdens de zwangerschap.
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Lariam® mag gebruikt worden als behandeling tijdens de volledige zwangerschap, maar
wordt in praktijk bijna nooit meer gebruikt in deze indicatie wegens de onaangename
nevenwerkingen.
Elk van deze malariamiddelen mag, indien aangewezen, ook gebruikt worden tijdens
de lactatie.

3. Zika en zwangerschap
Voor vrouwen die zwanger zijn - of zwanger willen worden tijdens of vlak na de reis is
het afgeraden om te reizen naar gebieden waar een zika-uitbraak gaande is (sinds
eind 2015 in Zuid-Amerika en Centraal-Amerika, de Caraïben, enkele eilanden in de
Stille Oceaan en Cabo Verde). Het zikavirus kan worden overgedragen van de moeder
naar het ongeboren kind tijdens de zwangerschap en kan afwijkingen veroorzaken bij
het ongeboren kind (groeiachterstand, oogafwijkingen en neurologische letsels
waaronder microcefalie). Indien de reis naar deze gebieden niet uitgesteld kan
worden, zijn strikte muggenwerende maatregelen overdag aangewezen. Er zijn
enkele gevallen van seksuele overdracht van man op vrouw beschreven, maar er zijn
nog veel onzekerheden zoals hoe lang dit kan gebeuren en of asymptomatische
mannen ook het virus kunnen overdragen. In afwachting van meer gegevens wordt
aan de mannelijke partner van een zwangere aanbevolen te consulteren in een
gespecialiseerd centrum en in afwachting een condoom te gebruiken.
De kennis over deze ziekte is in volle expansie. Voor de meeste recente informatie,
gelieve de website van het ITG te consulteren: www.itg.be

4.

Varia



Een zwangere vrouw dient na te gaan in hoeverre de reisverzekering geldt voor
eventuele medische problemen die verband houden met de zwangerschap.



Flebotrombose-risico bij lange vliegtuigreizen: overvloedig drinken, losse kleding
dragen, gemakkelijke ruime schoenen of pantoffels, geregeld de benen uitstrekken,
zeer regelmatig wat rondlopen in het vliegtuig. Het feit van overvloedig te drinken
maakt dat men geregeld naar het toilet moet stappen. Bij het rondstappen moet men
wel voorzichtig zijn; het risico voor vallen is groter omdat men sneller het evenwicht
verliest (veranderd zwaartepunt en relatief verminderd coördinatievermogen bij snelle
houdingswissel) (zie ook 'Vliegtuigreizen': Hoofdstuk XII).



De reisapotheek: te bespreken met de behandelende arts.
o Paracetamol is toegestaan als pijnstiller en koortswerend middel.
o Eventueel ook een behandeling voorzien voor vaginale schimmelinfectie en
cystitis.
o Ontsmetten drinkwater: het gebruik van chloordruppels stelt geen probleem,
langdurig gebruik (meer dan 3 weken) van jodiumdruppels wordt ontraden.
o Reizigersdiarree: Preventie is cruciaal, men dient immers het gebruik van
geneesmiddelen te vermijden. Bij de behandeling is de rehydratie essentieel
(de orale zout-suikeroplossing is een essentieel onderdeel van de
reisapotheek). Loperamide in matige dosering wordt als relatief veilig
beschouwd, maar zal enkel gebruikt worden bij overvloedige waterige diarree.
Loperamide wordt afgeraden tijdens de borstvoeding, ook al is de fractie die in
de moedermelk kan teruggevonden worden uiterst klein.
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Azithromycine (Zitromax® 500 mg per dag 1-3 dagen) kan (zo kortstondig
mogelijk)
bij
zwangere
vrouwen
gebruikt
worden
voor
ernstige
reizigersdiarree. Quinolones zijn tegenaangewezen. Aminopenicillines en
erythromycine zijn in geval van nood veilig tijdens de zwangerschap. Bactrim®
en Eusaprim® mogen gebruikt worden in het tweede zwangerschapstrimester,
maar de werkzaamheid is dikwijls ontoereikend.
Een amoebendysenterie is een potentieel levensbedreigende aandoening en
kan met metronidazol (te vermijden in het eerste zwangerschapstrimester) en
paromomycine behandeld worden.

Bij langdurig verblijf in de tropen wordt aangeraden de bevalling te laten plaatsvinden
in een land waar hiv gecontroleerd transfusiebloed aanwezig is, voor het geval er een
transfusie nodig zou zijn.

X-7

XI
MET KINDEREN EN ZUIGELINGEN OP REIS
Laatst bijgewerkte versie – zie:
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/nkinderen.pdf

Algemeen

Kinderen in goede gezondheid  hoewel ze gevoeliger dan volwassenen zijn voor allerlei
infecties  stellen geen bijkomende problemen om te reizen, op voorwaarde dat men
vooraf zo goed mogelijk de risico’s van een verblijf in de (sub)tropen tracht in te schatten
en aangepaste voorzorgsmaatregelen neemt. Het is sterk aan te raden dat (minstens één
van) de ouders een EHBO-cursus heeft gevolgd in de voorbereiding van een avontuurlijke
of langdurige reis. Eenmaal ter plaatse dienen enkele basisprincipes te worden nageleefd.
De belangrijkste punten waaraan aandacht moet worden besteed, zijn:
 Stem het reistempo volledig af op het aanpassingsvermogen van de kinderen.
 Basisimmunisaties en specifieke vaccinaties in verband met de reis: deze moeten op
punt gesteld worden vóór de afreis. Speciale aandacht moet gegeven worden aan
polio en mazelen, daar ze in ontwikkelingslanden nog voorkomen. Voor zuigelingen
en kinderen onder één jaar kunnen de schema’s worden aangepast indien men naar
een ontwikkelingsland reist. Meer informatie hierover is te vinden in de paragraaf
'Basisvaccinaties' en ‘Overige vaccinaties’
 Malaria: het is aangewezen zich eerst af te vragen of een reis met kleine kinderen
naar hoogendemische gebieden wel hoeft, omdat malaria bij kleine kinderen sneller
en ernstiger kan verlopen (kan op enkele uren levensbedreigend zijn). Naast
aangepaste
antimuggenmaatregelen
en
chemoprofylaxe,
is
steeds
een
geïmpregneerd muskietennet een vereiste, want kinderen zijn gemakkelijker
blootgesteld aan muggenbeten. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar
de paragraaf 'Malaria'.
 Diarree: kinderen zijn bijzonder vatbaar voor diarree, vandaar het grote belang van
goede hygiëne en goede instructies voor eventuele behandeling. Dehydratie
(‘uitdroging’) en acidose als gevolg van diarree zijn vooral een probleem bij kinderen
jonger dan twee jaar. Ze hebben frequenter en langduriger diarree. De orale
zoutsuikeroplossing is een zeer doeltreffend wapen tegen dehydratie. De arts geeft
best geschreven instructies mee, met de juiste gebruiksaanwijzing en een
beschrijving van de eerste symptomen van dehydratie. Borstvoeding biedt de beste
bescherming tegen diarree; op reis geeft de moeder dus best zolang mogelijk
borstvoeding door. In een heet klimaat kan extra (zuiver) water met een lepel
bijgegeven worden. Als het kind koorts heeft en braakt, moet men in de allereerste
plaats trachten een betrouwbare arts te raadplegen, maar dit is soms op reis niet
mogelijk. Voor meer details over het probleem van reizigersdiarree bij kinderen wordt
verwezen naar Hoofdstuk IV.
 Algemene preventieve maatregelen gebaseerd op een goede kennis van de lokale
gezondheidsproblemen, zijn essentieel. Veilig gedrag is essentieel i.v.m. drinkwater,
voeding, zwemmen (is er schistosomiase?), dieren (zwervende katten en honden,
apen, enz.), verkeer, enz. Vermijd blootvoets lopen; ga zitten op een handdoek of
laken, niet op de grond.
 Let ook op zonnebrand. Overdreven blootstelling aan de zon tijdens de kinderjaren
wordt best vermeden omdat het gecumuleerde effect het risico op het ontstaan van
huidkanker (vooral melanomen) verhoogt.
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Vliegtuigreizen:
- Zuigelingen worden in het algemeen pas toegelaten van zodra ze zeven dagen
oud zijn (vliegtuigreizen worden afgeraden voor premature zuigelingen;
dringend transport in couveuse, met medische begeleiding, kan georganiseerd
worden vanaf 48 uur).
- Ongeveer 15% van de kinderen heeft oorpijn tijdens de vliegtuigreis (vooral
tijdens het dalen en landen). Het is verstandig om bij twijfel de oortjes te
laten nakijken voor vertrek. Bij het stijgen en dalen kan men door het geven
van de borst, een zuigfles of een fopspeen het klaren vergemakkelijken en
oorpijn trachten te vermijden.
Wees waakzaam met kinderen in het verkeer; gebruik aangepaste autozitjes en
veiligheidsgordel. Let goed op de kleine kinderen wanneer ze in de buurt van water
kunnen komen, verdrinking is een frequente accidentele doodsoorzaak. Houd de plek
waar de kinderen spelen goed in de gaten. Als ze buiten spelen, zorg dat ze niet in
contact kunnen komen met allerhande dieren (zie ook rabiësvaccinatie). Als ze binnen
spelen moeten o.a. gevaarlijke voorwerpen en producten (reisapotheek, repellents &
insecticiden, pesticiden, enz.) veilig uit de buurt gehouden worden.
Acute hoogteziekte treedt ongeveer even frequent op bij kinderen als bij
volwassenen, maar bij jonge kinderen zijn de symptomen soms moeilijker te
herkennen omdat ze kunnen verward worden met andere kwaaltjes. Klassieke
symptomen van acute hoogteziekte zijn hoofdpijn, nausea, braken, zwaktegevoel,
slaapstoornissen. Bij jonge kinderen ziet men prikkelbaarheid, rusteloosheid,
spierspanning, minder eetlust, minder spelen, slaapstoornis, soms overgeven.
Onmiddellijk afdalen wordt aanbevolen indien een kind zich onwel voelt boven een
hoogte van 2.500 m. Het is in het algemeen afgeraden om te overnachten boven de
2.000 m met kinderen jonger dan twee jaar en boven de 3.000 m met kinderen
jonger dan tien jaar. Over het gebruik van acetazolamide bij kinderen zijn weinig
gegevens bekend, maar het kan in afgewogen omstandigheden ingenomen worden (5
mg/kg per dag, te verdelen over één of twee giften per dag).
In sommige landen wordt genitale verminking van jonge meisjes ervaren als “traditie”
en zijn 90% van de vrouwen besneden. In België en in vele andere landen wordt deze
praktijk echter beschouwd als kindermishandeling en is dit strafbaar, ook indien het
meisje “besneden” terugkeert na een reis naar bijvoorbeeld het land van herkomst
van haar ouders. Men moet alert zijn voor kinderen van ouders uit bepaalde
“risicolanden” en zeker wanneer bijvoorbeeld alleen de meisjes op reis gaan. Soms
organiseert de familie ter plekke een besnijdenis, zonder dat de ouders hiervan op de
hoogte worden gesteld. Ouders informeren over de wettelijke context kan hen
wapenen om hun dochter te beschermen. Voor meer info zie ook hoofdstuk IV en
consulteer www.gams.be en www.intact-association.org.
In geval van ziekte bewijst een goed handboek voor zelfhulp en een reisapotheek
goede diensten: hoe behandel ik diarree, koorts, kleine verwondingen, enz. Een
huisarts is niet altijd makkelijk te vinden. (Enkele naslagwerken worden vermeld in
Hoofdstuk XIII 'Nuttige adressen & informatie').
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Schema basisvaccinaties (België)
Jaarlijkse update: zie Hoge Gezondheidsraad - Vaccinatiekalender voor kinderen
www.health.belgium.be klik: Nl; zoekterm: HGR 8559 Basisvaccinatieschema en zoek
naar de recentste herziening.
Op 8 weken

Op 12 weken

Op 16 weken

12 maanden

- Hexavalent vaccin (*) Di-Te-Pa &
POLIO (IPV **) &
H. INFLUENZAE type b &
HEPATITIS B
- ROTAVIRUS (oraal)
- PNEUMOKOKKENvaccin

1ste dosis

- Hexavalent vaccin (*) Di-Te-Pa &
POLIO (IPV **) &
H. INFLUENZAE type b &
HEPATITIS B
- ROTAVIRUS (oraal)

2de dosis

- Hexavalent vaccin (*) Di-Te-Pa &
POLIO (IPV **) &
H. INFLUENZAE type b &
HEPATITIS B
- (ROTAVIRUS) (oraal)
- PNEUMOKOKKENvaccin

3de dosis

- MAZELEN-BOF-RUBELLA Priorix

1ste dosis – mag desnoods
vroeger - zie rubriek 1
'Basisvaccinaties' punt (4)
3de dosis

- PNEUMOKOKKENvaccin

Het
poliovaccin
is verplicht.

1ste dosis
1ste dosis

2de dosis
Het
poliovaccin
is verplicht.

(3de dosis)
2de dosis

- Hexavalent vaccin (*) Di-Te-Pa &
POLIO (IPV **) &
H. INFLUENZAE type b &
HEPATITIS B
- Geconjugeerd MENINGOKOKKEN-C
vaccin

4de dosis

5-7 jaar

Tetravalent vaccin Di-Te-Pa & POLIO
(IPV)

5de dosis

10-13 jaar

MAZELEN-BOF-RUBELLA
Priorix/ MMR VAX II

- Herhalingsinenting. Ook
aan kinderen die reeds
één van deze ziekten
doormaakten.

15 maanden
(13-18 maanden)

Het
poliovaccin
is verplicht.

1 dosis

InfanrixIPV
Tetravac

HPV - zie rubriek 1 'Basisvaccinaties'
punt (9)
15 jaar
(14-16 jaar)

dTpa (Boostrix®)

zie
rubriek
1
'Basisvaccinaties' punt (1)
of zie Hoofdstuk VI.

XI - 3

Nadien herhalingsinenting
om de 10 jaar met dT
(Tedivax pro adulto)
(*) Momenteel wordt het hexavalent of zeswaardig difterie-, tetanus-, acellulair
pertussis (kinkhoest)-, polio-, Haemophilus influenzae type b-, en hepatitis B-vaccin
gebruikt (Hexyon® = Di-Te-Pa-Pol-Hib-HB).
(**) IPV = geïnactiveerd inspuitbaar poliovaccin (in België wordt het orale vaccin niet
meer gebruikt; in ontwikkelingslanden kan de orale vorm nog wel gebruikt worden).
N.B. IM injecties bij zuigelingen = in het anterolaterale kwadrant van de dijspier.
Bij risicogroepen: hepatitis B en BCG vanaf de geboorte, influenza vanaf 6 maanden.
Over het geconjugeerde pneumokokkenvaccin: zie rubriek 1 'Basisvaccinaties' punt (7).
1) Bij kinderen van wie de vaccinatiestatus onbekend is (bijv. bij adoptiekinderen),
start men vanaf het begin, consulteer hiervoor de fiche 'inhaalvaccinatie' van de Hoge
Gezondheidsraad via www.health.belgium.be klik : Nl; zoekterm: HGR 8807
‘Vaccinatie van kinderen en adolescenten’ en zoek naar de recentste herziening.
2) Indien het vaccinatieschema onderbroken werd, volstaat het verder te gaan met
de overblijvende doses, zonder het volledige schema te herhalen. Het effect van één of
meerdere reeds toegediende doses blijft behouden.
De kindervaccinatieprogramma’s van alle landen van de wereld zijn te raadplegen
via de website WHO:
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules
Kies het land in de 'countrylist' en scrol dan omlaag tot je het schema ziet staan.
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1. Basisvaccinaties

1)

TETANUS-DIFTERIE-PERTUSSIS-POLIO

In België en in de meeste andere Europese landen wordt voor de poliovaccinatie
uitsluitend gebruik gemaakt van het inspuitbare poliovaccin in de vorm van
gecombineerde pediatrische vaccins. Het kind dient voor vertrek, indien mogelijk, 3
doses van het hexavalent vaccin gekregen te hebben (tetanus-difterie-pertussis-polio
plus Haemophilus influenzae type b en Hepatitis B).
Aanbevolen wordt de vaccinatie met het pediatrische DTPa-vaccin bij jonge zuigelingen
stipt te starten op 8 weken kalenderleeftijd, ook voor prematuren. Bij kinderen die op
zeer jonge leeftijd naar de tropen vertrekken, kan eventueel op vroegere leeftijd met
vaccinatie gestart worden, vanaf 6 weken. Daarna mogen de volgende 2 doses gegeven
worden met een interval van minimum 4 weken.
Men mag ook niet vergeten dat poliovaccinatie in België geregistreerd moet worden ten
laatste in de 18de maand, na de volledige vaccinatie (minstens 3 dosissen, de laatste in
de 15de maand).
Het orale POLIO vaccin (Sabin) wordt niet meer gegeven in België, maar wordt nog
gebruikt in vele landen van bestemming. Bij kinderen die op zeer jonge leeftijd naar de
tropen vertrekken, kan eventueel ter plaatse op vroegere leeftijd met het orale vaccin
gestart worden, vóór de leeftijd van 6 weken.
De Hoge Gezondheidsraad beveelt sinds 2008 een rappelvaccinatie tegen kinkhoest
aan voor alle adolescenten (op de leeftijd van 14 à 16 jaar). Deze inenting gebeurt met
Boostrix® (bevat 1/2 Tetanusanatoxine + 1/15 Difterieanatoxine + 1/3 acellulaire
Pertussis-antigenen van de pediatrische dosis).
Voor
de
volledige
aanbeveling
'Vaccinatie
tegen
kinkhoest',
zie
www.health.belgium.be klik : Nl; zoekterm: HGR 8807 ‘Vaccinatie van kinderen en
adolescenten’ en zoek naar de recentste herziening.
2)

HAEMOPHILUS INFLUENZAE type b

Haemophilus influenzae type b is een gevreesde verwekker van bacteriële meningitis bij
kinderen beneden de leeftijd van 5 jaar. Op dit ogenblik zijn er meerdere vaccins (los of
in combinatie met andere pediatrische vaccins) beschikbaar. Voor meer informatie wordt
verwezen naar de SKP's (Samenvattingen van de Kenmerken van het Product, voorheen
'Wetenschappelijke bijsluiters', www.fagg-afmps.be).
Vaccinatieschema





Vóór 6 maanden: 3 injecties op de leeftijd van 2, 3, 4 maanden, en een
herhalingsinenting in de 15de maand (onder de vorm van het hexavalent vaccin=
samen met Di-Te-Pa-IPV-Hib). Voor vertrek worden best 2 doses toegediend, bij
tijdnood mag de toediening gestart worden vanaf de leeftijd van 6 weken.
Van 6 tot 12 maanden: 2 injecties met een tussentijd van 1 tot 2 maanden, en een
herhalingsinenting in de 15de maand.
Van 1 tot en met 5 jaar: 1 enkele injectie volstaat.

Voor
de
volledige
aanbeveling
'Vaccinatie
tegen
kinkhoest',
zie
www.health.belgium.be klik : Nl; zoekterm: HGR 8808 ‘Vaccinatie van kinderen en
adolescenten’ en zoek naar de recentste herziening.
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3) HEPATITIS B
Sinds 1999 maakt vaccinatie tegen hepatitis B deel uit van de gratis basisvaccinatie voor
zuigelingen. Gedurende de eerste 12 jaar was er ook een vaccinatiemoment voorzien
voor 12-jarigen (in Vlaanderen: eerste secundair). Dus in Vlaanderen zijn mensen
geboren vanaf 1999 in principe gevaccineerd als zuigeling en mensen geboren tussen
1987
en
1999
op
12-jarige
leeftijd.
(info:
Gecommentarieerd
Geneesmiddelenrepertorium: http://www.bcfi.be)
Vaccinatieschema







Voor zuigelingen worden 4 injecties IM (in de anterolaterale dijspier) aangeraden:
samen met de andere basisvaccinaties (hexavalent vaccin) op maand 2-3-4-15. De
beschermingsduur is zeer lang (men neemt aan levenslang). Experts voorzien
momenteel zelfs geen rappelinenting.
Voor kinderen ouder dan 1 jaar worden 3 injecties IM (in de spieren van de
bovenarm) aanbevolen: maand 0-1-4 tot 6, het schema zoals voor de volwassenen.
De beschermingsduur is wellicht levenslang.
Indien een vertrek naar de tropen niet kan uitgesteld worden, en er een reëel
infectierisico is, kan ook hier een versneld schema (zie Hoofdstuk 'Hepatitis B',
Hoofdstuk VII) worden toegepast: 3 injecties met 1 maand of zelfs met 2 weken, zo
nodig met 1 week tussentijd, gevolgd door een rappel na 1 jaar.
Indien echt nodig kan er reeds vanaf de geboorte gestart worden met de aparte
hepatitis B-vaccinatie: op maand 0 en 1.

Vaccinatie is ten zeerste aangeraden voor kinderen die in ontwikkelingslanden zullen
wonen, en continu in nauw contact komen met lokale kinderen (die gemakkelijk open
wonden hebben) en bij kinderen die langer dan 3-6 maanden zullen verblijven in een
hoog-endemisch gebied voor hepatitis B. Kinderen van ouders die zelf drager van het
hepatitis B-virus zijn, worden uiteraard ook gevaccineerd. Aangezien hepatitis Bvaccinatie tot de basisvaccinaties behoort voor kinderen in het algemeen (zuigelingen en
adolescenten in het bijzonder) kan men stellen dat elke verre reis met kinderen een
gelegenheid is om de vaccinatie op punt te stellen. Voor de leeftijdscategorie van 1-15
jaar is Twinrix® Paediatric, een gecombineerd vaccin tegen hepatitis A en B, beschikbaar.
Voor de indicaties verwijzen we naar Hoofdstuk VII. Er is echter geen terugbetaling
voorzien voor dit vaccin.
4) MAZELEN
Het risico voor mazelen is hoog in de minder ontwikkelde landen. De morbiditeit (virale
pneumonie, encefalitis), mortaliteit en laattijdige gevolgen zijn aanzienlijk. Dus voor
kinderen op reis is het nodig om beschermd te zijn.
Het mazelenvaccin wordt in de regel toegediend vanaf de leeftijd van 12 maanden.
Aan kinderen die in de ontwikkelingslanden of andere landen met lage vaccinatiegraad
(momenteel ook een aantal landen in Europa waar een epidemie heerst) in nauw contact
met de lokale bevolking verblijven, kan vervroegd een extra vaccin vanaf 6 maanden
gegeven worden (als mazelen-bof-rubella combinatievaccin, een apart mazelenvaccin is
er niet in België). Dit geeft dan een onmiddellijke bescherming die vele maanden
aanhoudt, maar niet duurzaam is. Eigenlijk telt een dosis gegeven voor de leeftijd van 12
maanden niet mee in het routineschema. Het kind moet nadien het normale
vaccinatieschema volgen: 1 dosis op 12 maanden (of tenminste vier weken na de extra
vaccinatie) en 1 dosis op 11-12 jaar.
Opmerkingen


Na inenting wordt het kind best 15 minuten geobserveerd.
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Mazelenvaccin mag samen gegeven worden met om het even welk ander vaccin.
Gelekoortsvaccinatie en mazelenvaccinatie worden met vier weken interval gegeven.
Gammaglobulinen dienen vermeden te worden in de periode van 6 weken (liefst 3
maand) vóór tot 2 weken na het mazelenvaccin.
Ouders dienen erop attent gemaakt te worden dat het kind 1 week tot 10 dagen na
het vaccin milde symptomen van mazelen kan vertonen.
Tegenaanwijzingen zijn overgevoeligheid voor neomycine of andere bestanddelen van
het vaccin. Een allergie van niet-anafylactische aard voor eieren is geen
tegenindicatie. Voor de overige tegenaanwijzingen wordt verwezen naar de SKP
(Samenvatting van de Kenmerken van het Product, www.fagg-afmps.be).

5) MAZELEN-BOF-RUBELLA
Sinds 1985 is het trivalente mazelen-bof-rubella vaccin gratis ter beschikking voor
kinderen tot de leeftijd van 2 jaar. Een eerste inenting wordt normaal gegeven op de
leeftijd van 12 maanden (ofwel vanaf 6 maanden, indien aangewezen – zie rubriek 4
'Mazelen'), een herhalingsinenting wordt gegeven op de leeftijd van 10-12 jaar
(routinegewijs vanaf 1994 en ook gratis), omdat seroconversie na een eerste inenting
niet optreedt in 5 à 10% van de gevallen (primair falen) en omdat de antistoffen
verdwijnen in nog eens 5% van de gevallen na een tiental jaar (secundair falen).
Personen geboren vóór 1970 hebben bijna zeker antistoffen tegen mazelen en bof t.g.v.
natuurlijke blootstelling aan het virus.
Bij personen geboren vanaf 1-1-1970 kan men ter gelegenheid van een verblijf of een
langdurige reis naar minder ontwikkelde landen:
1) inenten met het trivalente mazelen-bof-rubella vaccin: 2 inspuitingen met minimum
een maand interval, sterk aan te raden indien ze niet eerder gevaccineerd werden en
geen mazelen doormaakten, omdat de kans op immuniteit via natuurlijke blootstelling
gering geworden is,
2) bij jonge kinderen kan een vervroegde herhalingsinenting gegeven worden, zeker
vanaf de leeftijd van 5-6 jaar.
De toediening van het vaccin houdt geen risico in zelfs al heeft de persoon reeds
antistoffen tegen één of meerdere van deze aandoeningen, bijv. ten gevolge van een
infectie die subklinisch is verlopen of t.g.v. een eerdere vaccinatie. Dus ook bij personen
ouder dan 18 jaar, waarbij men twijfelt over de immuunstatus, kan men veilig
inhaalvaccinaties toedienen. Het is meestal economisch niet verantwoord om vooraf de
antistoffen tegen elk van deze infectieziekten te gaan bepalen.
6) HET GECONJUGEERDE MONOVALENTE MENINGOKOKKEN C-VACCIN
Sinds januari 2001 is het 'monovalent geconjugeerd' vaccin tegen meningokok C op de
Belgische markt (Meningitec - Menjugate - Neisvac-C).
Dit vaccin wordt op de leeftijd van 15 maand aanbevolen, gelijktijdig met het hexavalent
DTPa-HBV-IPV-Hib-vaccin, maar op verschillende injectieplaatsen.
Zo nodig kan het vaccin voor de leeftijd van 1 jaar toegediend worden (2 dosissen met
een interval van 1 – 2 maanden en 1 rappel vanaf 12 maanden).
De Hoge Gezondheidsraad stelt deze vaccinatie in het bijzonder voor aan alle kinderen
ouder dan één jaar en adolescenten tot en met 18 jaar bij wie één dosis vaccin volstaat.
Voor kinderen die gaan verblijven in sub-Saharisch Afrika in de “meningitis belt”, kan dit
worden vervangen door het geconjugeerd 4-valent meningitis vaccin.
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Voor updates zie: Hoge Gezondheidsraad: www.health.belgium.be klik : Nl;
zoekterm: HGR 8810 ‘Vaccinatie van kinderen en adolescenten’ en zoek naar de
recentste herziening.
7) HET GECONJUGEERDE DERTIENWAARDIGE PNEUMOKOKKENVACCIN
Sinds september 2004 wordt een geconjugeerd vaccin tegen pneumokokken gebruikt.
Sinds 2015 wordt het tienwaardig geconjugeerd vaccin tegen pneumokokken gebruikt,
Synflorix®.
Pneumokokken veroorzaken o.a. bacteriële meningitis, ernstige longontsteking en
bloedbesmetting. In België worden momenteel alle kinderen tot en met 2 jaar
systematisch gevaccineerd. Voor hen is het vaccin gratis.
Vanaf de leeftijd van 24 maand tot en met de leeftijd van 59 maand zullen uitsluitend
kinderen die een verhoogd risico op een invasieve pneumokokkeninfectie lopen,
gevaccineerd worden (het vaccin is duur en wordt dan soms niet of soms maar
gedeeltelijk terugbetaald).
Update zie Hoge Gezondheidsraad: www.health.belgium.be klik : Nl; zoekterm: HGR
8757 ‘Vaccinatie-aanbevelingen ter voorkoming van S. pneumoniae infecties bij kinderen
met verhoogd risico op invasieve pneumokokkenziekte’ en zoek naar de recentste
herziening.
Het schema verandert in functie van de leeftijd waarop met de vaccinatie wordt gestart:
 van 2-6 maanden: 2 dosissen met interval van 2 maanden (op maand 2 & 4 samen
met de andere basisvaccinaties) en één rappel op maand 12 (drie toedieningen in
totaal)
 van 7-11 maanden: 2 dosissen met interval van 1-2 maanden en één rappel in de
loop van het eerste levensjaar (drie toedieningen in totaal)
 van 12-23 maanden: 2 dosissen met interval van 1-2 maanden (twee toedieningen in
totaal)
 van 2 jaar tot en met 4 jaar: 1 dosis volstaat
 na de leeftijd van 5 jaar wordt dit vaccin niet meer toegediend
Update:
zie
Hoge
Gezondheidsraad
Vaccinatiekalender
voor
kinderen
www.health.belgium.be klik: Nl; zoekterm: HGR 8559 Basisvaccinatieschema en zoek
naar de recentste herziening.
8) ROTAVIRUS VACCIN
Het peroraal toe te dienen rotavirusvaccin wordt aangeraden bij alle zuigelingen vóór de
leeftijd van zes maanden. Naargelang het gebruikte vaccin zal het schema bestaan uit 2
dosissen (Rotarix®) of 3 dosissen (Rotateq ®) met telkens één maand interval (in het
medisch kabinet toe te dienen). De eerste dosis wordt zo vroeg mogelijk gegeven vanaf
de leeftijd van 6 weken. Het hele schema moet vóór de leeftijd van 6 maanden worden
gegeven; na deze leeftijd wordt geen enkele inhaalvaccinatie van het rotavirusvaccin
aanbevolen (uitsluiten van een verhoogde kans op invaginatie van de darm).
Update zie: Hoge Gezondheidsraad:www.health.belgium.be klik : Nl; zoekterm: HGR/
8812 ‘rotavirus’ en zoek naar de recentste herziening.
9) HUMAAN PAPILLOMA VIRUS VACCIN (HPV)
Er bestaan op de Belgische markt 2 vaccins voor de preventie van HPV-gerelateerde
aandoeningen.
 Cervarix is een recombinant vaccin bestaande uit de manteleiwitten van HPV types
16 en 18 (verantwoordelijk voor 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker) en
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is geregistreerd voor de preventie van hooggradige cervicale intra-epitheliale
neoplasie en van baarmoederhalskanker.
Gardasil is een recombinant vaccin bestaande uit de manteleiwitten van HPV types
6, 11, 16 en 18. Infectie met HPV types 6 en 11 zijn verantwoordelijk voor ongeveer
90% van de genitale wratten. Het vaccin is geregistreerd voor de preventie van
hooggradige dysplasie van de baarmoederhals en de vulva, en van
baarmoederhalskanker, en de preventie van externe genitale wratten.

Deze vaccins zijn aanvaard voor gebruik bij meisjes vanaf de leeftijd van 9 jaar. Om
maximale bescherming van het vaccin te bekomen, dienen meisjes gevaccineerd te
worden vooraleer ze seksueel actief zijn.
De vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV) wordt momenteel door de Hoge
Gezondheidsraad aanbevolen voor meisjes op de leeftijd van 10-13 jaar en omvat 2
dosissen volgens het schema 0, 6 maanden (Cervarix) of 0, 6 maanden (Gardasil).
Tot nu toe zijn als ongewenste effecten vooral reacties ter hoogte van de injectieplaats,
allergische reacties en reacties zoals koorts, misselijkheid en duizeligheid gerapporteerd.
Met de huidige gegevens weet men dat er een beschermend effect bestaat tot 5 jaar na
vaccinatie. Voor Cervarix zijn er efficaciteitsgegevens beschikbaar op 6,4 jaar die
aantonen dat het beschermend effect behouden blijft. Er zijn nog geen gegevens op
langere termijn, men weet niet of een rappelvaccinatie nodig zal zijn. Omdat deze
vaccins bescherming bieden tegen 70% van de HPV-types die baarmoederkanker
verwekken, blijft systematische screening noodzakelijk. Binnenkort komt een 9-valent
vaccin op de markt. De plaats van dit vaccin in het algemene vaccinatieprogramma wordt
nog onderzocht door de HGR. Of het vaccineren van jongens ook zou moeten gebeuren
in het basisvaccinatieprogramma wordt eveneens onderzocht.
Bronnen: www.bcfi.be
Voor verdere informatie (ook van vaccinatie bij oudere leeftijdsgroepen) en latere
updates zie: Hoge Gezondheidsraad:
www.health.belgium.be klik: Nl  Zoekterm: HGR/ 8460 'HPV' en zoek naar de
recentste herziening (Gardasil® is recent goedgekeurd in een schema met 2 doses bij
kinderen van 9 tot 13 jaar).

10) VARICELLA
Twee vaccins zijn beschikbaar: Varilrix® en Provarivax®. Op dit ogenblik wordt dit
levend-verzwakt vaccin nog niet algemeen gebruikt. De indicatie is niet gerelateerd aan
reizen. Anderzijds wordt soms de vraag gesteld naar preventieve of ook post-expositie
vaccinatie in de periode voor een geplande vliegtuigreis (actieve ziekte betekent een
verbod om in het vliegtuig te stappen): het varicellavaccin is 70 tot 100% effectief in de
preventie van ziekte of het verminderen van de ernst van de symptomen wanneer het
toegediend wordt binnen drie dagen na mogelijke besmetting - meer dan 5 dagen na
blootstelling heeft het vaccin geen profylactisch effect meer (maar zorgt uiteraard wel
voor immuniteit wanneer de persoon niet geïnfecteerd was).
Het vaccin wordt na de leeftijd van 1 jaar gegeven in 2 dosissen met 4 tot 8 weken
interval (Provarivax®) en 4 tot 6 weken interval (Varilrix®).
Het gecombineerd vaccin tegen mazelen-bof-rubella-varicella is beschikbaar (Priorix
tetra®); over de plaats hiervan in het basisvaccinatieschema werd nog niets beslist. Te
volgen via de website van de Hoge Gezondheidsraad - Vaccinatiekalender voor kind en
adolescent: www.health.belgium.be klik: Nl  Zoekterm: 'vaccinatie'.
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11) INFLUENZA (GRIEP)
In het Noordelijk halfrond komt griep voor tussen november en maart, in het zuidelijk
halfrond tussen april en september. In de tropen kan griep gedurende het hele jaar
voorkomen. Vaccinatie is aanbevolen bij kinderen van 6 maanden of ouder met een
chronische aandoening van luchtwegen, hart, nieren, lever, of een probleem met de
weerstand, of die dagelijks aspirine moeten innemen.
Kinderen onder de 9 jaar die voor het eerst tegen influenza gevaccineerd worden,
moeten 2 dosissen van het vaccin krijgen met een interval van minstens 1 maand. Bij
kinderen onder de 3 jaar wordt een halve dosis gegeven, na 3 jaar een volledige.
Voor kinderen die vroeger reeds een vaccinatie tegen griep kregen volstaat 1 dosis.

2.

Overige vaccinaties

1) GELE KOORTS
Het vaccin kan worden gebruikt vanaf de leeftijd van 9 maanden. Bij kinderen jonger dan
6 maanden wordt het niet gebruikt wegens het risico op encefalitis. In geval van
hoogrisicosituatie mag het echter worden toegediend aan kinderen vanaf de 6de
levensmaand. De enige echte contra-indicaties zijn een allergie voor kippen- en
eiproteïnen (van het 'anafylactische type'), en een toestand van immuundepressie. Om
theoretische redenen zal men – indien de indicatie zich voordoet – het mazelenvaccin bij
voorkeur met vier weken interval met het gelekoortsvaccin toedienen.
2) HEPATITIS A
Over de preventie van hepatitis A bij kinderen kunnen de meningen verdeeld zijn. Het
ziekteverloop van hepatitis A bij kinderen is meestal veel milder en veel frequenter
asymptomatisch dan bij volwassenen, zeker onder de leeftijd van 5 jaar. Toch kan er ook
fulminante hepatitis voorkomen, alhoewel uitermate zelden, en kan een klinisch
manifeste hepatitis A de reis vergallen.
Bovendien kunnen kinderen met hepatitis A, ook bij een asymptomatisch verloop, een
belangrijke besmettingsbron vormen voor hun omgeving na terugkeer en aan de basis
liggen van lokale epidemieën met belangrijke morbiditeit bij de secundaire gevallen bij de
oudere kinderen en volwassenen. Het is daarom ook aangeraden om alle kinderen van
immigranten te vaccineren die naar hun land van herkomst op vakantie gaan. In de
Verenigde Staten wordt nu de vaccinatie aangeraden bij alle kinderen vanaf 1 jaar.
Bij het afwegen van de indicatie zal uiteraard ook met de ouders overlegd moeten
worden.
Het vaccin kan vlot worden toegediend vanaf de leeftijd van 1 jaar. Het vaccinatieschema
bestaat uit 1 injectie van 0,5 ml gevolgd door een tweede injectie vanaf 6 maanden tot 1
jaar.
 Epaxal® IM of SC: vanaf de leeftijd van 1 jaar – dezelfde dosis voor kinderen als voor
volwassenen. De commercialisatie hiervan werd stopgezet in België.
 Havrix® Junior IM: een aangepast vaccin voor de leeftijdsgroep van 1 tot en met 15
jaar (onafhankelijk van het lichaamsgewicht).
 Vaqta® Junior IM of SC: een aangepast vaccin voor de leeftijdsgroep van 1 tot en met
17 jaar (onafhankelijk van het lichaamsgewicht).
 Voor de leeftijdscategorie van 1 tot en met 15 jaar is Twinrix ® Paediatric, een
gecombineerd vaccin tegen hepatitis A en B, beschikbaar. Meer informatie hierover
wordt gegeven in Hoofdstuk VII 'Aanbevolen vaccinaties voor de reiziger'.
Toediening aan kinderen tussen 6 en 12 maanden is mogelijk (zoals bij een hepatitis Aepidemie in een crèche). Als het vaccin voor de leeftijd van 1 jaar wordt toegediend zal
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de volledige vaccinatie tegen hepatitis A de toediening van 2 bijkomende dosissen vaccin
na de leeftijd van één jaar vereisen (advies Hoge Gezondheidsraad, september 2003). Na
volledige vaccinatie is er bescherming gedurende meer dan 25 jaar, in principe
levenslang.
3) BUIKTYFUS
1) De parenterale vaccins (Typherix® en Typhim Vi®) worden niet beneden de leeftijd
van 2 jaar toegediend, omdat het beschermend antwoord beneden deze leeftijd zeer laag
tot afwezig is (de T-cel onafhankelijke immunitaire respons is niet ontwikkeld, zoals met
alle ongeconjugeerde polysaccharidevaccins). Buiktyfus komt trouwens uitzonderlijk voor
onder de leeftijd van 2 jaar. Een geconjugeerd vaccin dat beneden de leeftijd van 2 jaar
werkzaam is, is in de toekomst te verwachten.
2) De doeltreffendheid en onschadelijkheid van het orale vaccin (Vivotif®) werden tot nu
toe niet bewezen bij kinderen jonger dan 5 jaar. Dit betekent niet dat men het niet mag
toedienen aan jongere kinderen, wanneer er een reëel risico voor buiktyfus op reis zou
bestaan. Het kind moet wel in staat zijn om de capsule zonder erop te bijten door te
slikken, wat meestal maar mogelijk is vanaf de leeftijd van 5 jaar.
4) MENINGOKOKKENMENINGITIS
Vaccinatie met een vierwaardig meningokokkenvaccin (tegen de 4 serogroepen A, C, Y en
W135) is aangewezen voor reizigers die tijdens de meningitisperiode (van eind december
tot eind juni) in de landen van de sub-Saharische meningitisgordel rondreizen, en er
in nauw contact komen met de plaatselijke bevolking (o.a. reizen met openbaar vervoer,
overnachten in local guesthouses, migranten die naar hun land van herkomst reizen en daar
bij familie zullen logeren), of er gedurende meer dan 4 weken verblijven.
Vaccinatie is verplicht voor de bedevaarders naar Mekka (vanaf de leeftijd van 2 jaar).
Op dit ogenblik gebruiken we in België voor reizigers uitsluitend geconjugeerde
polysaccharide vaccins die simultaan werkzaam zijn tegen de 4 serogroepen A, C, Y en
W135:
Menveo® en Nimenrix® zijn beiden een vierwaardig meningokokkenvaccin op basis van
“geconjugeerd polysaccharide” (de suikermoleculen van het kapsel van de bacterie zijn
gekoppeld aan een eiwit).
Een eenmalige intramusculaire injectie (0,5 ml) volstaat. Bescherming treedt in vanaf de
10e dag.
Nimenrix® wordt toegediend vanaf de leeftijd van 1 jaar, Menveo® vanaf de leeftijd van 2
jaar. Het vaccin kan zo nodig, met een aangepast dosisschema, toegediend worden voor de
leeftijd van 1 jaar.
Het is nog niet gekend na hoeveel jaar een rappelinenting moet worden gegeven
(momenteel raadt men in de US aan na 5 jaar, na 3 jaar voor kinderen die hun eerste
vaccinatie voor de leeftijd van 7 jaar kregen).
Het is zeker aangewezen voor frequente reizigers, “expatriates” en hun kinderen, en
personen met immuundepressie of zonder milt.
De hogergenoemde vaccins tegen meningokokken worden in principe pas toegediend
vanaf de leeftijd van 2 jaar. Kinderen van 3 tot 12 maanden zijn evenwel het
voornaamste slachtoffer van meningokokkensepsis en/of -meningitis.
In het Verenigd Koninkrijk wordt Menveo® sinds 2010 al vanaf de leeftijd van 2 maanden
toegediend, met een tweede dosis vanaf een maand na de eerste dosis, en (indien het
risico blijft voortduren) een derde dosis vanaf de leeftijd van 12 maanden. Vanaf de
leeftijd van 1 jaar volstaat 1 dosis.
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Dit schema kan men dus “off label” toepassen met een van de in België beschikbare
vierwaardige geconjugeerde meningokokkenvaccins bij kleine kinderen indien
aangewezen (zie hoger – indicaties).
NB :
 Het bij de basisvaccinaties vermelde geconjugeerd monovalent meningokokkenC-vaccin beschermt alleen tegen de C-serogroep. Het is als dusdanig niet van
toepassing in de reizigersgeneeskunde, omdat het risico voor meningokokken-Cinfectie op reis niet groter is dan in België, meestal zelfs een stuk kleiner. In België
wordt dit vaccin aan alle kinderen gegeven op de leeftijd van 15 maanden (samen met
het zeswaardig vaccin). Indien een kind eerder dit vaccin gekregen heeft en de
indicatie bestaat om het Menveo® of Nimenrix® toe te dienen, kan dat gebeuren met
een maand tussenperiode.
 Een vaccin tegen meningitis serogroep B (een belangrijke verwekker van
meningokokkenmeningitis in de geïndustrialiseerde landen) is recent vergund in België,
maar nog niet gecommercialiseerd. De waarde van dit vaccin is op dit ogenblik
moeilijk te voorspellen omdat nog verschillende essentiële gegevens ontbreken (over
de “match” van de in ons land circulerende vaccin-antigenen; over een eventueel
beschermend effect tegen meningitis of sepsis; over een effect op dragerschap of op
induceren van groepsimmuniteit (“herd immunity”); over de duur van de
immuunrespons en de noodzaak voor latere boosterdoses; verder te volgen via
www.bcfi.be (situatie op 01/01/14)).
5) PNEUMOKOKKEN (niet-geconjugeerd)
Het klassieke pneumokokkenvaccin (Pneumo 23®) wordt pas vanaf de leeftijd van twee
jaar toegediend. De indicatie blijft strikt gelimiteerd tot bepaalde risicogroepen (o.a.
asplenie) in een schema waar eerst de basisserie met het geconjugeerd vaccin wordt
toegediend.
(zie hoger in de rubriek 1 'Basisvaccinaties' punt 7).
Update zie Hoge Gezondheidsraad: www.health.belgium.be klik : Nl; zoekterm: HGR/
8757 ‘Vaccinatie-aanbevelingen ter voorkoming van S. pneumoniae infecties bij kinderen
met verhoogd risico op invasieve pneumokokkenziekte’ en zoek naar de recentste
herziening.
6) RABIËS
Kinderen die in de derdewereldlanden buiten spelen, lopen een reëel risico voor rabiës.
Ze worden bovendien gemakkelijker in het gelaat of de hals gebeten (met grote kans op
ernstiger letsels), wat de incubatietijd voor rabiës sterk kan verkorten. De raadgeving om
geen onbekende straatdieren of 'tamme', in het wild levende dieren te strelen, is vooral
voor kinderen van toepassing. Vaccinatie valt in ieder geval te overwegen voor een
verblijf in een afgelegen streek. Het vaccin mag zelfs toegediend worden beneden de
leeftijd van 6 maanden (er is geen leeftijdsgrens), maar in de praktijk vaccineert men
pas vanaf de leeftijd van 1 jaar, leeftijd waarop het kind begint te lopen. Voor die leeftijd
zou het risico voor rabiës onbestaande moeten zijn.
Vaccinatieschema: D0 D7 D21 of D28 (zie hoofdstuk over rabiës).
7) TUBERCULOSE
BCG kan vanaf de geboorte gegeven worden, en bij voorkeur 6-8 weken voor vertrek.
Meer informatie wordt weergeven in Hoofdstuk IX 'Overige infectieziekten'. In sommige
grote pediatrische ziekenhuizen kan het vaccin verkregen worden; best neemt men
vooraf contact. Sommige internationale scholen in het buitenland eisen of vragen met
aandrang vooraf vaccinatie met BCG (bijv. Lycée Français, Amerikaans Lyceum).
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8) JAPANSE ENCEFALITIS
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/njapenc.pdf
Ixiaro® kan worden toegediend vanaf de leeftijd van 2 maanden (2 injecties met 28
dagen tussentijd).
Bij kinderen van 2 maanden tot en met 2 jaar wordt tweemaal een halve dosis Ixiaro®
toegediend met 28 dagen tussentijd - men gebruikt dezelfde spuit als voor volwassenen,
maar een duidelijke rode lijn geeft de juiste in te spuiten hoeveelheid voor kinderen aan
(0,25 ml).
Bij kinderen van 3-17 jaar wordt tweemaal een volledige (volwassen) dosis Ixiaro®
toegediend met 28 dagen tussentijd.
Een eerste herhalingsinenting wordt gegeven na 12 tot 24 maanden.
Over latere rappels zijn nu nog geen gegevens, maar verwacht wordt dat het advies over
een vervolg rappel (na drie dosissen) ten vroegste pas na 6 jaar zal zijn.
Het vaccin tegen Japanse encefalitis is beschikbaar in de apotheek. Zie ook hoofdstuk VII
“Aanbevolen vaccinaties”.
9) FRÜHSOMMER MENINGO-ENZEPHALITIS
ENCEPHALITIS (TBE)

of

EUROPEAN

TICK

BORNE

Dit vaccin wordt bij voorkeur niet toegediend aan kinderen jonger dan 1 jaar, enerzijds
om de vaccinatiedruk niet verder te verhogen, anderzijds omdat het risico voor deze
leeftijdsgroep onbestaande zou moeten zijn.
Kinderen vanaf 1 jaar en jonger dan 16 jaar: FSME-IMMUN® Junior 0,25 ml (= de
helft van de volwassen dosis). Hier bekomt men al een bescherming van minstens 98%
na twee injecties. Zie ook hoofdstuk VII “Aanbevolen vaccinaties”.
1ste dosis
2de dosis
3de dosis
1ste booster
Volgende booster
°in geval van tijdsnood

Conventioneel schema
D0
1-3 m
9-12 m na 2de vaccin
3j
5j*

Versneld schema°
D0
D14
9-12m na 2de vaccin
3j
5j*

3.

Malaria

1)

Uitwendige beschermingsmaatregelen tegen muggenbeten

De uitwendige beschermingsmaatregelen tegen muggenbeten zijn ook voor kinderen zeer
belangrijke preventieve maatregelen.
Het gebruik van repellents op basis van Deet is nuttig, maar omdat een minieme
absorptie langs de huid mogelijk is en uiterst zeldzame nevenwerkingen werden
gerapporteerd (hoofdzakelijk bij gebruik van overdreven grote hoeveelheden:
neurologische symptomen zoals sufheid, verwardheid, tremor, convulsies, en
ademhalingsmoeilijkheden zoals wheezing, en bradycardie), dient dit product bij kinderen
met de nodige omzichtigheid te worden aangebracht. Irritatie van de huid is wel
frequenter. De concentratie dient tussen de 20-30% te bedragen (hoe hoger de
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concentratie, des te langer de werkingsduur; bij te lage concentratie is de werkingsduur
te kort). Een aanvullende maatregel bestaat erin het product op de kleding aan te
brengen, maar de werkzaamheid hiervan is een stuk lager. Vermijd contact met de
lippen, mond, ogen en slijmvliezen. Ook de handen worden best niet ingesmeerd om te
voorkomen dat Deet in de ogen of de mond terecht kan komen. Het product werkt
hooguit enkele uren, zodat het uitsluitend gebruik van een repellent onvoldoende
bescherming garandeert voor de volledige nacht! Vermijd langdurig gebruik! Om het
contact met het product zoveel mogelijk te beperken wordt aangeraden de restanten van
de huid af te spoelen zodra verdere bescherming niet meer nodig is.
Men kan het badje voor het slapengaan geven onder het muggennet.
Volgens een recente Europese regelgeving uit 2010 (European Commission's Biocidal
Products Directive (Directive 98/8/EC) Assessment of DEET) is Deet slechts toegestaan
bij kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar (en dan nog in een lagere minder werkzame
concentratie van 15 %) – er is daarentegen wel een brede internationale consensus
onder de experten in de reizigersgeneeskunde dat Deet (met de nodige omzichtigheid
zoals hierboven uitgelegd) gebruikt kan worden bij kleine kinderen en baby’s om het
risico voor potentieel ernstige arbovirosen (“arthropod borne diseases”) in de tropen en
subtropen te voorkomen.
Een insektenrepelent op basis van IR 3535 mag gebruikt worden bij kinderen vanaf 6
maanden oud (aan een concentratie < 25%). (p)Icaridine mag gebruikt worden vanaf
de leeftijd van 2 jaar en produkten op basis van citrodiol-extract van eucalyptusolie
(ook genoemd p-menthane 3,8 diol of PMD) mogen gebruikt worden vanaf 6 maanden
volgens de Franse richtlijnen, vanaf 3 jaar volgens de CDC (maar let op de korte
werkingsduur).
De belangrijkste preventieve maatregelen bij kinderen, en in het bijzonder bij
zuigelingen, is het correct gebruik van een op gaten gecontroleerd en geïmpregneerd
muskietennet. Voor meer details wordt verwezen naar de rubriek 'Geïmpregneerd
muskietennet’' (lees grondig de betreffende paragrafen in Hoofdstuk III).
2) Chemoprofylaxe
De tabletten voor volwassenen kunnen perfect in 2 of in 4 gesneden worden met een
handige tabletten-snijder, bijv. Pilomat® (KELA Pharma).
1) Voor kinderen vanaf 5 kg wordt de dagelijkse dosis Atovaquone/Proguanil Malarone® of Malarone Junior als volgt aangepast:
Atovaquone/Proguanil - Malarone®
Gewicht (kg)
Dagelijkse dosis in tabletten
5-7,9 kg

½ tablet Malarone Junior

8-10,9 kg

¾ tablet Malarone Junior

11-20 kg

¼ 'volwassen' tablet Atovaquone/Proguanil - Malarone® of 1
tablet Malarone Junior

21-30 kg

½ 'volwassen' tablet Atovaquone/Proguanil - Malarone® of 2
tabletten Malarone Junior

31-40 kg

¾ 'volwassen' tablet Atovaquone/Proguanil - Malarone® of 3
tabletten Malarone® Malarone Junior

vanaf 40 kg

1 'volwassen' tablet Atovaquone/Proguanil - Malarone
Men kan aan de apotheker vragen om capsules te maken die de juiste hoeveelheid
Atovaquone/Proguanil - Malarone bevatten.
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2) Voor kinderen vanaf 5 kg wordt de wekelijkse dosis mefloquine - Lariam (4-5
mg/kg) als volgt aangepast:
Mefloquine - Lariam
Gewicht (kg)

Wekelijkse dosis in tabletten van
250 mg

<5
5-10
11-20
21-30
31-45
> 45

Niet van toepassing
1/8
1/4
1/2
3/4
1 (*)
Men kan aan de apotheker vragen om capsules te maken die de juiste hoeveelheid
Lariam bevatten.
Kinderen hebben gemiddeld genomen minder last van nevenwerkingen, maar ook bij
hen is, zoals voor de volwassenen, een tolerantietest aangewezen voor vertrek. Indien
een tablet uitgebraakt wordt binnen de 30 minuten na de inname, volstaat het
eenvoudigweg een nieuwe dosis toe te dienen.
(*)
De ervaring in ons centrum leert dat tengere meisjes/vrouwen, tot 50-55 kg, meer
risico voor nevenwerkingen hebben indien ze de volwassen dosis nemen; een
zorgvuldige tolerantietest van 3 weken is aangewezen, en wellicht is het beter om een
eerder lagere dosis Lariam te blijven gebruiken.
Lariam is niet tegenaangewezen bij kinderen die in een niet recent verleden
koortsstuipen hebben gehad, en ook niet bij kinderen met ADHD.
3) Voor chloroquine - Nivaquine:
Nivaquine
Gewicht
Wekelijkse
dosis
in
(kg)
tabletten van 100 mg
5-6
¼
7-10
½
11-14
¾
15-18
1
19-24
1,25
25-35
2
36-50
2,5
> 50
3
zone A/B: 5 mg/kg/week
Alhoewel alle geneesmiddelen best buiten het bereik van kinderen bewaard worden, is
bijzondere voorzichtigheid geboden met chloroquine - Nivaquine omdat een
overdosering fataal kan aflopen. Omwille van de smaak (chloroquine - Nivaquine bijv.
is erg bitter) of omdat een siroopvorm dikwijls niet verkrijgbaar is, kan men eventueel
aan de apotheker vragen om gelatinekapsels te maken die de juiste hoeveelheid
chloroquine - Nivaquine per kg lichaamsgewicht bevatten. Als alternatief kan men de
tabletten pletten en mengen met iets eetbaars (bijvoorbeeld één eetlepel jam,
grenadinesiroop, chocolade of fruitpap).
Paludrine® (proguanil) is sinds begin 2010 niet meer in België te verkrijgen.
4) Doxycycline als preventie is toegestaan vanaf de leeftijd van 8 jaar: 1,5 mg/kg/dag
zonder 100 mg/dag te overschrijden.
Bij zogende moeders: de profylactische medicatie gaat niet in voldoende mate over naar
de moedermelk om bescherming te bieden aan de baby. De baby moet dus zelf nog een
dosis toegediend krijgen. Er is geen risico voor de baby wat chloroquine betreft.
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Volgens de WHO en CDC is mefloquine tijdens de borstvoeding veilig, ook bij zuigelingen
beneden de 5kg.
Volgens de richtlijnen in Groot-Brittannië (www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria
prevention in travellers from the UK 2013) en Frankrijk (www.lecrat.org) kan
Atovaquone/Proguanil - Malarone® tijdens de borstvoeding gebruikt worden, ook bij
zuigelingen beneden de 5 kg, indien er een dwingende noodzaak is voor chemoprofylaxe
en er geen alternatief voorhanden is.
Borstvoeding is in principe een tegenaanwijzing voor doxycycline, maar volgens de
richtlijnen in Groot-Brittannië (www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria prevention in
travellers from the UK 2013) is doxycycline tijdens de borstvoeding toch mogelijk indien
er een dwingende noodzaak is voor chemoprofylaxe en er geen alternatief is. Ook de
American Academy of Pediatrics in de Verenigde Staten vindt dat de inname van
doxycycline verenigbaar is met de borstvoeding, omdat er maar zeer kleine
hoeveelheden van in de borstvoeding terecht komen.
3) Behandeling
Koorts bij een kind in een endemisch gebied (en tot 3 maanden na het verlaten ervan)
moet steeds aan de mogelijkheid van malaria doen denken. Hierbij is snelle en adequate
medische hulp nodig (om op een betrouwbare manier een juiste diagnose te kunnen
stellen, want dikwijls gaat het niet om malaria).
Bij zuigelingen kan de koorts zelfs afwezig zijn, en moet er in geval van andere
ziektesymptomen steeds ook aan malaria gedacht worden.
In principe kunnen dezelfde geneesmiddelen als bij volwassenen worden gebruikt.
1) Atovaquone/Proguanil - Malarone® (250 mg atovaquone en 100 mg proguanil) is
de eerste keuze en kan gebruikt worden vanaf een lichaamsgewicht van 5 kg; steeds met
enig voedsel (geplet en gemengd met een lepeltje lekkers). Soms lokt de inname van het
geneesmiddel braken uit.
Atovaquone/Proguanil - Malarone®
5-8 kg

2 pediatrische tabletten/dag, in één inname, 3 opeenvolgende dagen

9-10 kg
11-20 kg

3 pediatrische tabletten/dag, in één inname, 3 opeenvolgende dagen
1 tablet voor volwassenen/dag, in één inname, 3 opeenvolgende dagen

21-30 kg

2 tabletten voor volwassenen/dag, in één inname, 3 opeenvolgende dagen

31-40 kg

3 tabletten voor volwassenen/dag, in één inname, 3 opeenvolgende dagen
4 tabletten voor volwassenen/dag, in 1 inname x 3 dagen = volwassen
dosis

Vanaf 40 kg

1 pediatrische tablet Malarone Junior® bevat 62,5 mg atovaquone en 25 mg proguanil.
2) Men kan ook gedurende 3-7 dagen kinine (10 mg/kg 3 x per dag gedurende 5
dagen) geven gecombineerd met clindamycine (5 mg/kg 4 x per dag gedurende 5
dagen), want doxycycline is tegenaangewezen bij kinderen onder de 8 jaar.
3)Artemisininederivaten kunnen aan kinderen gegeven worden en, in België
beschikbaar voor de behandeling van ongecompliceerde malaria bij kinderen en baby’s
vanaf 5 kg. Voor de details verwijzen we naar de SKP, zie www.fagg-afmps.be en
hoofdstuk III-malaria.
Posologie van Riamet(combinatie van 20 mg artemether en 120 mg lumefantrine):
Kinderen en baby’s die 5 tot 35 kg wegen
Een kuur van 6 doses wordt aanbevolen met 1 tot 3 tabletten per dosis, afhankelijk van
het lichaamsgewicht:
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5 tot minder dan 15 kg lichaamsgewicht: de eerste dosis van één tablet die
gegeven wordt op het moment van de initiële diagnose, dient gevolgd te
worden door 5 volgende doses van één tablet die gegeven worden na 8, 24,
36, 48 en 60 uur.
 15 tot minder dan 25 kg lichaamsgewicht: de eerste dosis van twee tabletten
die gegeven wordt op het moment van initiële diagnose, dient gevolgd te
worden door 5 volgende doses van twee tabletten die gegeven worden na 8,
24, 36, 48 en 60 uur.
 25 tot minder dan 35 kg lichaamsgewicht: de eerste dosis van drie tabletten,
die gegeven wordt op het moment van initiële diagnose, dient gevolgd te
worden door 5 volgende doses van drie tabletten die gegeven worden na 8,
24, 36, 48 en 60 uur.
Er is geen specifieke verpakking verkrijgbaar voor de behandeling van kinderen en
baby’s.


Eurartesim® (een combinatie van 40mg artenimol en 320mg piperaquinetetrafosfaat)
Kinderen en baby’s die 5 tot 35 kg wegen
 van 5 tot minder dan 7 kg : een halve tablet van 160 mg/20 mg per dag (in totaal 1,5
tablet)
 van 7 tot minder dan 13 kg : één tablet van 160 mg/20 mg per dag (in totaal 3
tabletten)
 van 13 tot minder dan 24 kg : één tablet van 320 mg/40 mg per dag (in totaal 3
tabletten)
 van 24 tot minder dan 36 kg : twee tabletten van 320 mg/40 mg per dag (in totaal 6
tabletten)
(4) Mefloquine wordt in praktijk bijna nooit meer gebruikt als malariabehandeling en
mag nooit zonder medische supervisie gebruikt worden.
Mefloquine- Lariam wordt niet toegediend aan kinderen jonger dan 3 maanden en/of
onder de 5 kg. Dosis: 15 mg/kg, gevolgd door 10 mg/kg na 8-12 uur.
Zuigelingen zullen echter dikwijls eerst met intraveneuze kininetherapie moeten
behandeld worden!
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XII
VLIEGTUIGREIZEN
REIZEN & VOORAFBESTAANDE
ZIEKTETOESTANDEN
Inleiding

Een reiziger met een onderliggende aandoening dient zijn reisplannen vooraf te
overleggen met zijn behandelend arts en de eventuele risico’s van de reis af te wegen,
zeker indien men ver verwijderd is van een degelijke medische infrastructuur. Er is
uiteraard een groot verschil in risico tussen een goed georganiseerde safari of een
bezoek aan verschillende grote steden in Zuidoost-Azië en een langdurige trekking in
primitieve omstandigheden.
Elke reiziger die een belangrijk medisch probleem heeft of gehad heeft, die een
ernstige allergie heeft of die regelmatig geneesmiddelen gebruikt waarvan verkeerde
dosering of het plots staken potentieel gevaarlijk is, moet in het bezit zijn van een kort
medisch verslag (in het Engels of het Frans) en een medicatielijst (met de generische
productnamen).
In dit hoofdstuk worden bondig volgende onderwerpen besproken:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Vliegtuigreizen (o.a. hypoxie, diepe veneuze trombose)
Cardiale problemen
Respiratoire problemen
Diabetes
Emotionele en psychiatrische problemen/ Epilepsie
Gastro-intestinale problemen
Huidziekten
Orale anticoagulantia
Asplenie
Hiv-positieve patiënten en andere patiënten met immuundepressie
Bejaarden

1.

Vliegtuigreizen

(Zie ook de publicaties op de website van de Aerospace Medical Association:
www.asma.org )
Moderne jets vliegen de langere afstanden op tien- tot twaalfduizend meter hoogte. De
luchtdruk in het vliegtuig daalt in functie van de hoogte: vanaf een hoogte van 6.000 m
wordt de druk in het vliegtuig vergelijkbaar met de druk op een hoogte tussen 2.000 en
2.500 m boven de zeespiegel. Door de daling van de atmosferische druk expanderen de
gassen (wet van Boyle-Mariotte: druk x volume = constante) en daalt de partiële
arteriële zuurstofspanning (PaO2). Op 2.500 m bedraagt de luchtdruk 75% van de
luchtdruk op zeeniveau, en daalt de PaO2 van 90 naar 65 mmHg. Een lichte hypoxemie
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wordt door gezonde personen goed verdragen, omdat ze wat sneller en dieper ademen,
en de zuurstofsaturatie SaO2 in het bloed blijft nog steeds hoger dan 85% (op het
plateaugedeelte van de oxyhemoglobine dissociatiecurve).
Personen met bepaalde aandoeningen kunnen echter problemen krijgen. Er zijn bijgevolg
enkele algemene contra-indicaties voor vliegtuigreizen. Deze zijn individueel
interpreteerbaar door de behandelende arts. In geval van twijfel kan de behandelende
arts steeds contact opnemen met de luchthavenautoriteiten en overleg plegen met de
medische dienst van de luchthaven. Indien minstens 48 uur van tevoren contact
opgenomen is, kunnen speciale regelingen getroffen worden, zoals extra zuurstof (de
zuurstofvoorziening die standaard aan boord is, is immers niet voorzien voor medische
doeleinden; het is in de regel verboden om zelf zuurstof mee aan boord te nemen), extra
stoelen, een rolstoel of een brancard.
1) Ziektetoestanden die negatief beïnvloed worden door hypoxie







Respiratoire problemen die aanleiding geven tot dyspneu bij rust of ernstige
inspanningsdyspneu: door o.a. actief bronchospasme, chronische bronchitis en
emfyseem met ernstige longfunctiebeperkingen, enz. Een PaO 2 lager dan 70 mmHg is
een contra-indicatie en vergt extra zuurstof aan boord (want op de vlieghoogte daalt
de PaO2 dan tot ongeveer 50 mmHg en lager en daalt de zuurstofsaturatie plots
sterker op het dalende been van de oxyhemoglobine dissociatiecurve).
Instabiele cardiale toestand, zoals instabiele angina pectoris, aritmieën, manifeste
hartdecompensatie, minder dan 3-4 weken na een myocardinfarct (de tijdsperiode
hangt af van de ernst van de aandoening en de duur van de vlucht).
Ernstige anemie (lager dan 8 g/dl Hb); sikkelcelanemie met ernstige anemie of
tijdens een crisis.
Minder dan twee tot vier weken na een cerebrovasculair accident (CVA); ook na een
transiënt ischemisch attack (TIA) is voorzichtigheid geboden (de tijdsperiode hangt af
van de ernst van de aandoening en de duur van de vlucht).
Niet-stabiele sterk verhoogde systolische arteriële bloeddruk (boven de 200 mmHg).

2) Ziektetoestanden die negatief beïnvloed worden door drukveranderingen
(gasexpansie)
Bijv. op 1.500 meter is er 30% gasexpansie, wat problemen kan geven bij afgesloten
gasvolumes:








Recente craniofaciale chirurgie, zeker aan het middenoor of de sinussen. Ook
ontstekingen van het middenoor, de sinussen of rhinofarynx zijn een relatieve contraindicatie (zeker indien de buis van Eustachius volledig geblokkeerd is), tenzij men
door decongestiva een voldoende aëratie van het middenoor en de sinussen kan
waarborgen (risico voor aëro-otitis en aëro-sinusitis). Voor een korte bespreking van
aëro-otitis en aëro-sinusitis: zie Hoofdstuk IX 'Gezondheidsrisico's op reis' punt 5.
Recente abdominale chirurgie of laparoscopie: wacht minimum 10-14 dagen.
Recente thoraxchirurgie: wacht minimum 2-3 weken.
Pneumothorax (er wordt best gewacht tot minstens 10 dagen na genezing, andere
bronnen zeggen liefst 3 tot 6 weken!), emfyseembullae.
Schedelbreuk, recente lumbaalpunctie, verhoogde intracraniale druk ten gevolge van
een bloeding, trauma of infectie (variabel in functie van de bronnen, liefst 6 weken).
Decompressieziekte na diepzeeduiken. Duikers mogen – gezien het risico van
decompressieziekte ten gevolge van expansie van resterend stikstof – minstens 12
uur voor de vlucht niet meer gedoken hebben ('non-decompressieduik'), en minstens
24 uur voor een vlucht (in geval van twee of meer duiken binnen de 48 uur, of na één
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of meer 'decompressieduiken'). Voor een korte bespreking van problemen bij
diepzeeduiken: zie Hoofdstuk IX punt 3.
3) Andere ziekten of toestanden die een contra-indicatie kunnen vormen of
speciale voorzorgsmaatregelen vereisen

















Omwille van de uitzetting van darmgassen kunnen patiënten met een colostomie of
ileostomie meer last hebben van winderigheid, waardoor frequentere verzorging
nodig kan zijn. Ze dienen het stomiezakje voor vertrek te ledigen, en een extra
voorraad zakjes en verbandmateriaal te voorzien voor onderweg.
Met lucht gevulde orthopedische spalken ondergaan drukveranderingen bij stijgen en
dalen.
Peptisch ulcus met bloeding minder dan 3 weken geleden.
Diepe veneuze trombose al dan niet met longembolie.
Pacemakers: op de meeste luchthavens werken de controlepoorten voor de reizigers
op basis van veranderingen in een elektromagnetisch veld door voorbijkomende
metalen voorwerpen. De intensiteit van dit elektromagnetisch veld is in de meeste
westerse luchthavens zodanig dat er geen veranderingen worden opgewekt in de
elektrische componenten van de pacemaker. Toestellen in andere landen kunnen
echter minder onschuldig zijn. Personen die een pacemaker bezitten, dienen dit voor
alle zekerheid aan het veiligheidspersoneel te melden, zodat ze gefouilleerd kunnen
worden (en hebben best een medisch attest op zak).
Psychiatrische patiënten hebben begeleiding nodig (meestal 2 personen), zeker indien
ze instabiel zijn. Voor vliegfobie kan een lichte tranquillizer of een bètablokker nodig
zijn; er bestaan gespecialiseerde trainingssessies om met een vliegfobie te leren
omgaan.
Zwangerschap: na 32 weken mag een zwangere vrouw geen intercontinentale vlucht
meer ondernemen. Na 36 weken mag een zwangere vrouw geen enkele vlucht meer
nemen
(32
weken
in
geval
van
een
meerlingenzwangerschap).
Luchtvaartmaatschappijen kunnen in individuele gevallen hiervan afwijken. Na de
bevalling dient men in principe 7 dagen te wachten.
Zuigelingen kunnen reeds vliegen van zodra ze 48 uur oud zijn, op voorwaarde dat er
geen enkel gezondheidsprobleem is, maar er wordt toch aangeraden om zo mogelijk
te wachten tot ze 7 dagen oud zijn (WHO 2012). Vliegtuigreizen worden afgeraden
voor premature zuigelingen. Bij het stijgen en dalen kan men door het geven van een
zuigfles proberen om aëro-otitis te vermijden.
Zeer besmettelijke aandoeningen (vooral deze via droplet-infectie) zijn een contraindicatie voor vliegtuigreizen. Anderzijds kan men stellen dat het risico om infecties
op te lopen tijdens een vliegtuigreis niet groter is dan in andere situaties – ondanks
de media-hetze die hierrond soms wordt gevoerd. De gedeeltelijke recirculatie van de
lucht in het vliegtuig gebeurt via HEPA-filters, die toelaten om zeer zuivere
onbesmette lucht aan te voeren.
Voor de problemen rond jetlag zie Hoofdstuk VIII 'Gezondheidsrisico's op reis' punt 7.
Het tijdsverschil kan ook de inname-schema’s bemoeilijken van chronische medicatie
die met een stipt interval moet ingenomen worden (bijv. insuline, antivirale therapie
voor hiv-patiënten, orale contraceptie, enz.)

4) Diep veneuze trombose (DVT) en longembolen (PE)
Laatst bijgewerkte versie:
www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/NDVT.pdf
Het risico op een symptomatische diep veneuze trombose (DVT) na een
langeafstandsvlucht (vanaf 4 uur) is 2-4 keer hoger dan het risico bij de gewone
bevolking : 1/4.600 tot 1/6.000 reizigers, te vergelijken met een incidentie van 13/1.000 personen per jaar bij de algemene bevolking (1/100.000 bij jongvolwassenen –
1/100 bij hoogbejaarden), wetende dat mensen die lange vluchten nemen doorgaans in
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relatief goede algemene gezondheid verkeren. Het risico op longembolen (pulmonary
embolism, “PE”) verhoogt tot 1,5/106 reizigers (na een vlucht van maximaal 5.000 km) of
4,8/106 reizigers na een vlucht van 10.000 km. Een studie in de Lancet (mei 2001) leert
dat een asymptomatische diep veneuze trombose voorkomt bij 12% van de reizigers
die een vlucht van meer dan 8 uur ondernamen. Een asymptomatische diep veneuze
trombose verdwijnt in regel spontaan zonder gevolgen.
De symptomen van DVT en/of PE treden niet steeds onmiddellijk op, maar kunnen zich
voordoen binnen enkele uren tot 2 weken na aankomst, en het risico blijft verhoogd tot
ongeveer 8 weken na de reis.
Verschillende factoren verhogen het risico op DVT (en PE): langdurige immobiliteit
(mogelijk mee in de hand gewerkt door een beperkte zitruimte en/of het langdurig
afklemmen van bloedvaten door de zetelrand), waardoor stase in de venen kan ontstaan.
Dit verklaart mede waarom personen groter dan 1,90 m of kleiner dan 1,60 m een
verhoogd risico hebben (6x). Het is echter mogelijk dat ook andere factoren zoals
dehydratatie en het lage zuurstofgehalte een rol spelen, maar recente studies
ondersteunen deze hypothesen niet overtuigend (er is mogelijk een bescheiden bijdrage
van de hypoxemie op de stollingsneiging). De term 'economy class syndrome' is niet
correct en moet verlaten worden omdat de problemen zich evengoed kunnen voordoen
bij reizigers in 'business class' maar ook in de wagen, autobus of trein. De benaming
'travel related thrombosis' (WHO) of kortweg 'traveller’s thrombosis' wordt nu naar
voren geschoven.
Tromboses komen vaker voor bij mensen met voorafbestaande risicofactoren. Of er
bij totale afwezigheid van risicofactoren een beduidend verhoogd risico bestaat, is nog
niet helemaal zeker. Sommige auteurs menen dat ten minste 5% van alle veneuze
trombo-embolische problemen verband houdt met reizen.
Volgende factoren worden beschouwd als risicofactoren (gebaseerd op de richtlijnen van
WHO 2012 en CDC 2016):
 een persoonlijke voorgeschiedenis van diep veneuze trombose of longembolen of bij
een eerstegraadsverwant;
 het gebruik van oestrogenen (orale contraceptiva; in het kader van menopauzale
klachten);
 zwangerschap en de eerste maand na de bevalling;
 recente chirurgische ingreep of trauma, vooral bij chirurgie van het abdomen of van
de onderste ledematen; immobilisatie van de onderste ledematen door verlamming of
door een gipsverband e.d.;
 kanker; inname van tamoxifen, zeker zo geassocieerd met cytostatica;
 aangeboren of verworven toename van de stolling;
 ernstige obesitas.
Verder citeert men ook:
 recente langdurige immobilisatie;
 recente frequente langeafstandsvluchten;
 ernstige chronische veneuze insufficiëntie (varices);
 leeftijd boven de 40 jaar (het risico neemt verder toe met de leeftijd en is vooral
verhoogd op bejaarde leeftijd);
 ernstige dehydratatie door gastro-enteritis (niet door de droge lucht in het
vliegtuig!);
 congestief hartfalen.
Personen met één, maar zeker met een combinatie van meerdere risicofactoren, worden
aangeraden om medisch advies in te winnen voor een lange reis (vanaf een reistijd van
3-4 uur).
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In de studie in de Lancet (mei 2001) die hoger vermeld werd, stelde men vast dat er
geen diepe veneuze trombose ontstond bij de reizigers die elastische steunkousen
droegen.
Voorlopig kunnen echter nog geen wetenschappelijk onderbouwde preventieve
aanbevelingen voor het grote publiek worden gegeven (gebrek aan goed opgezette
studies), tenzij de algemene aanbeveling om geregeld de benen te bewegen tijdens een
lange vlucht.
Men raadt het volgende aan (WHO, CDC):









het dragen van losse comfortabele kledij;
vraag een stoel aan het gangpad in plaats van aan het raam;
de beenruimte onder de zetel van de passagier ervoor dient leeg te blijven (geen
handbagage) om been- en voetbewegingen toe te laten;
regelmatig van houding veranderen en meerdere malen per uur enkele oefeningen
doen met de onderste ledematen (aan boord worden hiervoor door vele
vliegtuigmaatschappijen specifieke instructies gegeven tijdens de vlucht);
indien mogelijk regelmatig rechtstaan en rondwandelen (probleem: tijdens
turbulenties);
hoewel voldoende inname van (niet-alcoholische!) dranken tijdens lange vluchten
aangeraden is om dehydratatie te vermijden, staat de rol hiervan in de preventie van
diepe veneuze trombose niet vast; de lucht in het vliegtuig is weliswaar erg droog
(10-20% verzadiging), toch is dit geen oorzaak van dehydratatie; veel drinken
betekent anderzijds wel dat de passagier geregeld (om de twee tot drie uur) moet
opstaan om naar het toilet te gaan, wat op zich een gunstig effect kan hebben;
zowel CDC als WHO ontraadt momenteel formeel het voorschrijven van aspirine als
preventie van 'travel related thrombosis'.

Personen met beduidend tot sterk verhoogd risico voor flebotrombose dienen in
geval van een lange vliegtuigreis (langer dan 4 uur) eventueel nog bijkomende
voorzorgsmaatregelen te nemen na individuele risicoafweging:





het correct dragen van aangepaste steunkousen tot aan de knie;
bij personen met een zeer hoog risico kan een subcutane toediening van één
preventieve dosis van één van de heparines met laagmoleculair gewicht
(LMWH) voor de lange vliegtuigreis worden voorgeschreven. Een LMWH moet ten
laatste 2-6 uur vóór vertrek toegediend worden en wordt op kamertemperatuur
bewaard. De subcutane inspuiting kan door de huisarts aan de patiënt worden
aangeleerd. Beperkte studies hebben een gunstig effect aangetoond van de
nieuwere orale antistollingsmiddelen ‘NOAC’s’. De inname van bvb. rivaroxaban
10 mg éénmalig of apixaban 5 mg in 2 doses met 12 uur tussen (bij reizen langer dan
24 uur is een extra inname nodig) is een prima alternatief voor subcutane toediening
van heparines met laagmoleculair gewicht (LMWH). De prijs is ook goedkoper dan
LMWH maar gezien er geen terugbetaling is voor de indicatie van preventie van
'traveller’s thrombosis' is het voor de patiënt wel duurder. De meeste reizigers
verkiezen echter perorale therapie. Deze aanbevelingen zijn ook van toepassing voor
langdurige busreizen, bijv. met een nachtbus. Vergeet ook de terugreis niet !
aspirine heeft hier geen plaats (CDC, WHO): aspirine heeft weliswaar in de
postoperatieve periode een aangetoond risicoreductie van 30% voor diepe veneuze
thrombose (DVT) en mogelijk van 50% voor fatale longembolie; toch is het advies om
hiermee te starten vanaf enkele dagen voor de vliegtuigreis zeer controversieel,
omdat het preventief effect wellicht veel lager is dan 30%, en er is verder een niet te
onderschatten risico voor neveneffecten (potentiële ernstige maagbloedingen, vooral
– maar niet uitsluitend – bij patiënten met voorafbestaande erosieve gastritis of
ulceraties; aspirine in combinatie met alcohol, etc.).
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2.

Cardiale problemen

Stress door de aanpassing aan een nieuwe omgeving kan de symptomen van cardiale
ischemie, hartfalen en hypertensie verergeren.
Door de warmte kan in een tropisch klimaat door vasodilatatie een posturale hypotensie
door bepaalde antihypertensiva toenemen. Omdat men meer transpireert kunnen
diuretica het zoutverlies ernstiger maken. Zodra de patiënt geacclimatiseerd is, stellen er
zich meestal niet meer problemen dan thuis, alhoewel soms de dosis van het
antihypertensivum moet aangepast (verlaagd) worden.
Patiënten met symptomatisch coronair lijden, zelfs indien het stabiele angor betreft, en
patiënten met hartdecompensatie, zelfs indien gestabiliseerd door behandeling, dient
men af te raden om op vakantie te verblijven op meer dan 1.500 m hoogte. Beneden
deze hoogte blijft dan nog een zekere speling, bijv. om nog fysisch actief te zijn of om
met een kabelbaan tot 2.000 m of hoger te stijgen. Men loopt wellicht minder risico
wanneer men via de kabelbaan kortstondig passief op 2.500 m hoogte vertoeft, dan
wanneer men bijv. een actieve wandeling op 1.800 m hoogte onderneemt.
Bij een asymptomatisch individu boven de 40 jaar, met meerdere risicofactoren voor
coronair lijden, raden sommige specialisten een inspanningsproef aan vooraleer zij op
grote hoogte zware inspanningen mogen leveren.
Voor een vliegtuigreis gelden specifieke contra-indicaties waarvoor verwezen wordt naar
de desbetreffende paragraaf.
Tijdens vakantie nemen de fysische (sport)inspanningen soms op een plotse en
onverantwoorde wijze toe. Hartpatiënten dienen dit in acht te nemen, en/of vooraf te
trainen. Geef steeds een kopie van een recent EKG mee!

3.

Respiratoire problemen

De invloed van een verandering van klimaat op astma is onvoorspelbaar: er kan zowel
verbetering als verslechtering optreden.
Personen met chronische bronchitis hebben over het algemeen in de tropen meer
problemen, waarschijnlijk door de sterkere concentraties aan stof.
Grote hitte en grote hoogte lokken polypneu uit. Dit doet de ademmoeilijkheden bij
patiënten met beperkte longfunctie toenemen. De patiënt dient hier rekening mee te
houden bij het plannen van een reis.
Een lichte longfunctiebeperking hoeft geen contra-indicatie te zijn voor een verblijf in de
tropen. De luchtvervuiling in de grote steden in de derde wereld is de laatste jaren echter
zorgwekkend toegenomen en kan de klachten doen verergeren.
Voor een vliegtuigreis gelden specifieke contra-indicaties waarvoor verwezen wordt naar
de desbetreffende paragraaf. Van zodra men nog vlot 50-100 meter kan wandelen of 1-2
trappen kan opstappen, is er weinig kans voor problemen op reis.
Vanaf een PaO2 lager dan 70 mmHg of een zuurstofsaturatie SaO2 lager dan 95 % bij
rust op zeeniveau dient de toediening van extra zuurstof overwogen te worden tijdens de
vlucht en moet, zoals reeds gemeld, vooraf met de vliegtuigmaatschappij besproken
worden.
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Het kan nuttig zijn om aan sommige COPD-patiënten een antibioticum mee te geven voor
een eventueel optredende luchtweginfectie op reis.
Overleg met de behandelend pneumoloog is dikwijls gewenst. Een goed overzicht van de
richtlijnen van de British Thoracic Society (Thorax 2002; 57: 289-304) wordt gegeven op
de URL: http://thorax.bmjjournals.com/cgi/content/full/57/4/289.

4.

Diabetes

Algemeen
Reizen betekent zich aanpassen aan een andere spijskaart (andere verhoudingen tussen
vetten en koolhydraten), een onregelmatige dagindeling, en wisselende inspanningen
(van platte rust tot fysiek actieve vakanties). Een voldoende voorraad medicatie
(insuline,
glucagon,
orale
hypoglycemiërende
middelen),
een
reservepen,
ontsmettingsdoekjes, testmateriaal (glucometer, reservebatterijen, teststrips in een goed
gesloten flacon), suiker en snacks moeten worden meegenomen, steeds in de
handbagage.
Gezien de verstrengde controles voor vliegtuigreizen na 11 september 2001 moet dit
alles steeds vergezeld zijn van een attest, en steken al deze producten best in hun
oorspronkelijk doosje zodat ze duidelijk herkenbaar zijn als diabeteshulpmiddelen. Het
inchecken kan ook langer duren door de grondige controle van de handbagage, en men
moet zeker extra snacks meenemen voor onvoorzien oponthoud.
Er is nog geen volledige universele standaardisatie wat betreft de concentratie (40 IE/ml
en 100 IE/ml)! Insuline mag noch aan te hoge (bijv. op de hoedenplank achter in de
wagen) noch aan te lage (bijv. in de bagageruimte van het vliegtuig) temperaturen
worden blootgesteld. Op 25 °C kan insuline, beschermd tegen het licht, 6-8 weken
bewaard worden (SKP - Samenvatting van de Kenmerken van het Product - raadplegen),
zodat het dus in de handbagage kan vervoerd worden. Het veiligst is de insuline in een
isothermische zak of zelfs in een thermosfles te bewaren.
De patiënt dient in het bezit te zijn van een medisch attest (in een aangepaste taal), o.a.
om moeilijkheden bij de grenscontrole te vermijden, of in geval van verwardheid of
bewusteloosheid door hypoglycemie.
Behandelingsschema
De aanpak van diabetes is gebaseerd op een vierentwintig-uren medicatieschema.
Bij reizen in noordelijke of zuidelijke richting is er geen tijdsverschil tussen het land van
vertrek en het land van bestemming en zijn er dus geen aanpassingen nodig aan het
behandelingsschema.
Bij reizen in oostelijke of westelijke richting verkort, respectievelijk verlengt de dag,
zodat aanpassingen noodzakelijk kunnen zijn.
Voor patiënten die orale hypoglycemiërende middelen nemen, vereist dit geen speciale
aanpassingen. Het is beter van een lichte hyperglycemie te hebben, dan door de inname
van extra tabletten een hypoglycemie te provoceren.
Voor insulinedependente diabetici is het echter raadzaam het behandelingsschema aan te
passen wanneer ze zes of meer tijdzones overbruggen.
Er circuleren verschillende schema's; een bruikbaar schema is het volgende:
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De eerste dag is verkort bij reizen naar het oosten over zes of meer tijdzones:
Dag van vertrek

Eerste morgen
op bestemming

10 uur na de
ochtenddosis

Tweede dag
op bestemming

Enkelvoudige
dosis
toediening

normale dosis

2/3 van de
normale dosis

overige 1/3 van de normale dosis
ochtenddosis
wanneer glycemie
> 240

Tweevoudige
toediening

normale ochtenden avonddosis

2/3 van de
normale
ochtenddosis

normale
normale ochtendavonddosis plus
en avonddosis
overige 1/3 van de
ochtenddosis
wanneer glycemie
> 240

N.B.
Bij de terugreis wordt het 'westelijke schema' gebruikt.
Jongere personen die voor elke maaltijd spuiten volgen een ander geïndividualiseerd schema.
De eerste dag wordt langer bij reizen naar het westen over zes of meer
tijdzones (wat een minder groot probleem is, dan wanneer de dag korter
wordt):
Dag van vertrek

18 uur na de
ochtenddosis

Eerste ochtend
op bestemming

Enkelvoudige
toediening

normale dosis

1/3 van de
normale dosis,
wanneer de
glycemie > 240,
gevolgd door een
maaltijd of snack

normale dosis

Tweevoudige
toediening

normale ochtenden avonddosis

1/3 van de
normale
ochtenddosis,
wanneer de
glycemie > 240,
gevolgd door een
maaltijd of snack

normale dosis

N.B.
Bij de terugreis wordt het 'oostelijke schema' gebruikt.
Jongere personen die voor elke maaltijd spuiten volgen een ander geïndividualiseerd schema.

Bron: 'The Travel and Tropical Medicine Manual', E.C. Jong & Mc Mullen, 2003.
Preventie van hypoglycemie
De dagelijkse routine is op reis volledig doorbroken. Maaltijden kunnen te laat of
helemaal niet beschikbaar zijn. De fysische inspanningen nemen meestal toe, en er kan
onvoorziene stress optreden door hitte of angst. Al deze factoren verhogen het risico op
hypoglycemie. Daarom moeten steeds koolhydraatrijke snacks (zoals beschuiten,
gedroogd fruit of noten) en suiker meegenomen worden. Frisdranken bevatten ook zeer
veel suiker, en zijn overal beschikbaar. Insulinedependente diabetici dienen ook steeds
over Glucagon® te beschikken, het best te bewaren in de handbagage (mag op
kamertemperatuur (max. 25° C) bewaard worden gedurende 18 maanden op voorwaarde
dat de vervaldatum niet verstreken is). Zij reizen best niet alleen. Reisgenoten dienen op
de hoogte te zijn van de vroegste symptomen van hypoglycemie.
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In geval van diarree of ziekte die met hoge koorts gepaard gaat en verminderde eetlust,
moet de insuline verder genomen worden mits de dosis aan te passen. Ook bij braken
mogen de injecties niet gestaakt worden, maar moet adequate hulp gezocht worden.
Extra aandacht moet besteed worden aan de preventie van verwonding van de voeten en
aan de juiste verzorging van eventuele voetwondjes.
Indien de reiziger met insulinedependente diabetes onvoldoende ervaring heeft met de
verzorging op reis, is het absoluut wenselijk dat alles eerst in detail wordt besproken met
de behandelende specialist/huisarts.
Er worden ook aangepaste brochures uitgegeven door de diabetesverenigingen (bijv. de
Diabetes Liga: http://www.diabetes.be).
Bezoek ook de website van de American Diabetes Association:
http://www.diabetes.org/type-1-diabetes/travel.jsp.

5.

Emotionele en psychiatrische problemen
Epilepsie

Het belang van emotionele en psychische stabiliteit voor personen die voor langere tijd in
een ander land gaan verblijven of werken kan niet genoeg onderstreept worden. De
confrontatie met een ander klimaat en een andere cultuur, andere gewoonten en een
andere taal kan op zich reeds voldoende zijn om iemands psychische draagkracht te
ondermijnen, zeker indien dit geassocieerd is met eenzaamheid. Men moet immers in het
buitenland vooral op zichzelf en eventueel op zijn familie beroep doen.
Bij personen met een psychiatrische voorgeschiedenis of personen die afhankelijk zijn
van alcohol, hoge dosissen tranquillizers of slaapmiddelen, kan men moeilijkheden
verwachten.
De betrokken persoon beslist uiteindelijk zelf over zijn toekomst en zijn verblijfplaats;
toch is het nuttig het probleem te bespreken tijdens de reisadvies-consultatie.
Wij benadrukken hier nogmaals dat mefloquine (Lariam®) tegenaangewezen is bij
patiënten met epilepsie en met persoonlijke of familiale antecedenten van
psychiatrische stoornissen. Ook bij patiënten met uitgesproken emotionele problemen
dient mefloquine (Lariam®) vermeden te worden.
Chloroquine (Nivaquine®) zal met grote voorzichtigheid gebruikt worden bij antecedenten
van epilepsie.

6.







Gastro-intestinale problemen

Liesbreuken, hemorroïden en tandpijn, die thuis nog draaglijk zijn, kunnen best voor
het vertrek behandeld worden.
Opstoten van inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa) kunnen
uitgelokt worden door gastro-enteritis.
N.B. Personen die omwille van een recent ontdekte ziekte van Crohn of colitis
ulcerosa in een nabije toekomst immunodeprimerende medicatie zullen moeten
innemen, en die later nog op reis willen gaan naar een land waar gele koorts kan
voorkomen, worden best op voorhand gevaccineerd, ook voor gele koorts (levend
vaccin), zonder dat er reeds sprake is van concrete reisplannen.
Gastro-enteritis kan ernstiger verlopen bij patiënten met achloorhydrie (t.g.v.
medicatie, operatie, atrofische gastritis) en bij patiënten met inflammatoire
darmziekten.

XII - 9




7.

Ook personen met 'irritable bowel syndrome' (IBS) hebben dikwijls een langere
herstelperiode nodig na een reizigersdiarree. Invasieve reizigersdiarree is verder
gekend als oorzaak van een postinfectieus IBS (1-15%).
Voor een vliegtuigreis gelden specifieke contra-indicaties waarvoor verwezen wordt
naar de desbetreffende paragraaf.

Huidziekten

Belangrijk overgewicht kan het leven in de tropen onaangenaam maken door een grotere
neiging tot hitteslag, overvloedig zweten, dermatitis en huidinfecties. Huidwonden
vergen een extra verzorging, omdat surinfectie en abcedatie veel voorkomen (zie
Hoofdstuk VIII).
Een aantal huidaandoeningen kunnen verergeren t.g.v. blootstelling aan zonlicht. In die
gevallen is het gebruik van een crème met hoge beschermingsfactor aangewezen.
Psoriasis verbetert gewoonlijk, maar ernstig eczema en acne verergeren dikwijls in de
tropen.
Uitgebreide
psoriasis
is
een
tegenindicatie
voor
chloroquine.
Hydroxychloroquinesulfaat (Plaquenil ®) geeft beduidend minder kans op exacerbatie, en
is daarom te verkiezen bij psoriasispatiënten (zelfde dosis als Nivaquine®).
8.

Orale anticoagulantia

In verband met de malaria-chemoprofylaxe kan gesteld worden dat er wellicht geen
noemenswaardige interacties zijn met Nivaquine®. Over interacties met Lariam® en
Malarone® bestaan onvoldoende gegevens; Lariam® geeft wellicht geen problemen.
Doxycycline versterkt het effect van de orale anticoagulantia. In het algemeen geldt voor
patiënten die orale anticoagulantia innemen om bij elke inname van een nieuw
geneesmiddel dubbel voorzichtig te zijn en de stollingsgraad (uitgedrukt in INR =
International Normalized Ratio) van meer dichtbij te volgen. De chemoprofylaxe dient 23 weken vroeger gestart te worden (betekent wel een toegenomen kost voor Malarone ®,
te bespreken met de reiziger) – de aanbeveling is om elke 48 uur de INR te bepalen tot
die 3-maal achter elkaar gestabiliseerd blijkt. Ook raden wij aan onmiddellijk vóór
vertrek nogmaals de stollingsgraad te meten.
Intramusculaire injecties dienen zoveel mogelijk te worden vermeden, vaccinaties dient
men dus bij voorkeur subcutaan toe. Er zijn aanwijzingen dat het immuunantwoord op
sommige intramusculair toe te dienen vaccinaties lager kan zijn bij subcutane toediening,
wat extra serologische controles en eventueel extra herhalingsinentingen met zich zou
kunnen meebrengen. Indien een intramusculaire injectie toch nodig is of verkozen wordt,
wordt deze toegediend in de bovenarm omdat lokale compressie gemakkelijk kan
toegepast worden; deze techniek blijkt (volgens een recente literatuurstudie) eigenlijk
ook zeer veilig te zijn.
Een nauwkeurige follow-up van de antistollingstherapie is meestal niet mogelijk in de
tropen. Ook de occasionele inname van geneesmiddelen op reis kan problemen stellen
van medicamenteuze interacties (zie verder: antibiotica voor reizigersdiarree). Reizen in
primitieve omstandigheden zijn zeker af te raden. Zelfcontrole van de anticoagulatie is
mogelijk door middel van apparaatjes (bijv. CoaguCheck®) vergelijkbaar met die voor de
zelfcontrole van de bloedsuiker bij diabetici (glucometer). In sommige centra voor
hematologie (bloed- en stollingsziekten) kan men zo’n compact apparaatje huren.
Een behandeling onderweg met antibiotica (zoals co-trimoxazol, penicillines,
nalidixinezuur, fluoroquinolones, metronidazol, tetracyclines, langwerkende sulfonamiden
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zoals Fansidar®) en antimalariamiddelen (zoals kinine en doxycycline) versterken de
werking van orale anticoagulantia. De inname van 1 dag van ciprofloxacine of
azitromycine (zoals voor ongecompliceerde reizigersdiarree) heeft waarschijnlijk geen
invloed op de INR-waarde. Indien een meerdaagse behandeling nodig is bij ernstige
reizigersdiarree is een INR-controle nodig op dag 3 en dag 7 (zowel ciprofloxacine als
azitromycine kunnen de antistolling potentiëren). Bij inname van co-trimoxazol is zelfs na
1 dag behandeling een controle van de INR nodig op dag 3 (co-trimoxazol wordt niet
meer meegegeven voor reizigersdiarree) (NTVG 2008). Antihistaminica hebben een
antagonistisch effect.
Wat de interacties met andere geneesmiddelen betreft, wordt verwezen naar de SKP's
(Samenvattingen van de Kenmerken van het Product).
De nieuwere orale antistollingsmiddelen ‘NOAC’s’ hebben minder risico op
levensbedreigende bloedingen en hebben minder medicamenteuze interacties. Er blijven
nog wel een aantal vragen open, onder meer i.v.m. het bloedingsrisico wanneer ze niet
optimaal worden gebruikt op reis (er is ook geen antidotum). Het is te verwachten dat er
in de komende jaren richtlijnen voor de dagelijkse praktijk (ook op reis) beschikbaar
zullen komen.
Zie ook hoger in de rubriek over de preventie van 'traveller’s thrombosis'.
9.

Asplenie

Reizen is vooral tegenaangewezen de eerste maanden na een splenectomie, hoewel het
risico voor een fulminante sepsis het grootst is in de eerste twee jaar nadien en
eigenlijk levenslang blijft bestaan. Ook bij personen bij wie de milt niet meer functioneert
(bij sikkelcelanemie of bij een aantal inflammatoire aandoeningen) is dit risico aanwezig.
Antibiotica (amoxicilline/clavulaanzuur) moeten steeds worden voorgeschreven. De
patiënt dient ze steeds op zak te hebben (evenals een thermometer), en dient ze te
gebruiken zodra hij de eerste symptomen van een koortsige infectie met
temperatuurstijging boven de 38,5°C waarneemt, of in geval van een honden- of
kattenbeet.
Sluitende malariapreventie (+ extra noodbehandeling) is absoluut aangewezen bij reizen
naar malaria-endemisch gebied; in geval van koorts tijdens of na een verblijf in een
endemisch gebied dient uiteraard ook aan een aanval van malaria te worden gedacht.
Vaccinatie tegen pneumokokken, meningokokken (ACWY) en Haemophilus influenzae
type b zijn in elk geval aangewezen vóór een verre reis (in zoverre ze nog niet
toegediend werden uiteraard, bijv. zoals in het geval van geplande chirurgie, waar ze bij
voorkeur 2 weken voor splenectomie moeten worden toegediend).
Jaarlijkse vaccinatie tegen influenza wordt eveneens aanbevolen (HGR 2012). Er zijn
geen gegevens die aantonen dat er een specifiek verhoogde mortaliteit is of verhoogde
kans op complicaties. Influenza is echter een risicofactor voor secundaire bacteriële
infecties die kunnen leiden tot ernstige ziekte bij mensen met asplenie. Het risico van
ernstige bacteriële sepsis is hoger bij kinderen die om hematologische redenen een
splenectomie ondergaan en bij kinderen die een immunosuppressieve behandeling
hebben gekregen.
Vóór vertrek naar de tropen moeten patiënten bij wie de milt is verwijderd deskundig
advies krijgen, best in samenspraak met een gespecialiseerd centrum.
 Voor een goed overzicht van de Britse richtlijnen "Guidelines for the prevention and
treatment of infection in patients with an absent or dysfunctional spleen. Working
Party of the British Committee for Standards in Haematology Clinical Haematology
Task Force". BMJ 312 (7028): 430–4. 1996. doi:10.1136/bmj.312.7028.430 zie de
url:http://www.bmj.com/content/312/7028/430.full
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Nederland Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding - RIVM - Centrum
Infectieziektebestrijding (www.rivm.nl/cib - zoek Richtlijn preventie van infecties
bij mensen met (functionele) hypo- en asplenie -mei 2012
In 2013 werd door een speciale werkgroep binnen de Hoge Gezondheidsraad – sectie
vaccinaties een document gepubliceerd: “ADVIES betreffende de vaccinatie van
immunogecompromitteerde en chronisch zieke kinderen en volwassenen” .
http://www.zorg-engezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/immunogecompromitteerde%2
0en%20chronisch%20zieke%20kinderen%20en%20volwassenen.pdf


10.

Hiv-positieve patiënten en andere patiënten met verminderde immuniteit

"Geregeld komt een patiënt met de ziekte van Crohn (behandeld met azathioprine al dan
niet geassocieerd met één van de nieuwe TNF-antagonisten), met reumatoïde arthritis
(behandeld met methotrexaat al dan niet geassocieerd met één van de nieuwe TNFantagonisten) of met psoriasis (behandeld met ciclosporine) nietsvermoedend de
reiskliniek binnengewandeld, en is vervolgens zeer onaangenaam verrast wanneer hij te
horen krijgt dat gelekoortsvaccinatie niet mogelijk is, en dat de reisbestemming
veranderd moet worden."
Bij reizigers met een verminderde immuniteit bestaat enerzijds het risico op een
complicatie of een verergering van de onderliggende aandoening op reis, en anderzijds
het risico op een verhoogde vatbaarheid voor endemische ziekten of een ernstiger
verloop ervan. Voor de vaccinaties moet men zich de vraag stellen of ze even effectief
zijn als bij personen zonder immuunproblemen, en of er een verhoogd risico is op
nevenwerkingen.
De reisroute, reisomstandigheden en preventieve maatregelen moeten individueel
bekeken worden.
1) HIV
De huidige gecombineerde antiretrovirale therapie (cART) laat meestal toe om de ziekte
goed te controleren (“ondetecteerbare virale lading”) en de immuniteit tot een bepaald
niveau te herstellen. Dit wordt in praktijk gemeten door het aantal CD4-cellen (ernstige
immuunonderdrukking = T4-cellen onder de 15% of 200/mm³; beperkte
immuunonderdrukking = T4-cellen tussen 200/mm³ (15%) en 400/mm³ (25%)). Een
recente CD4-meting vooraleer men op reis vertrekt is relevant, niet de CD4-nadir (de
laagste CD4-meting die men ooit heeft gehad). Men spreekt van AIDS wanneer er
opportunistische infecties aanwezig zijn (geweest). Bij manifeste immuundepressie wordt
een avontuurlijke tropenreis of een reis in onhygiënische omstandigheden afgeraden,
maar dit betekent niet dat verre reizen niet mogelijk zouden zijn.
Verder is het belangrijk dat therapie-continuïteit op reis (therapietrouw) gegarandeerd is
en het tijdstip van inname dient op voorhand besproken en vastgelegd indien er gereisd
wordt over verschillende tijdzones.
Best wordt aan de reiziger een lijst met medicamenten meegegeven die geen of zeer
beperkte interacties met de chronische cART vertonen. Ook kan een medisch attest (bij
voorkeur in Engels) meegegeven worden waarin de inname van chronische medicatie
bevestigd wordt, opdat patiënten voldoende medicatie in de handbagage zouden kunnen
meenemen.
Meer informatie is te vinden in het Nederlandstalig artikel 'Reizen met hiv:
voorbereidingen, gevaren en implicaties', F. Moerman et al. Tijdschrift voor Geneeskunde
63:1030-39; 2007.
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1. Malaria: Enkele studies laten uitschijnen dat er een verminderd antwoord is op
malariabehandeling bij mensen met HIV in de lokale bevolking in malariaendemische gebieden en dat er meer kans is om een malaria met hogere
parasitemie door te maken. Er zijn echter op dit ogenblik geen aanwijzingen dat
er bij hiv-geïnfecteerde reizigers echt meer risico is voor malaria-complicaties. De
meeste antimalariamiddelen geven blijkbaar ook geen bijkomende problemen,
maar potentiële nevenwerkingen omwille van interacties zijn wel mogelijk (zie
www.hiv-druginteractions.org). Er dient dan ook steeds overleg te gebeuren
met een gespecialiseerd centrum voor wat betreft malariaprofylaxis en/of standby malarianoodbehandeling.
Possible drug
interaction
Mefloquine

NRTI
-

Artemisinine

-

NNRTI
-

PI
↓may reduce
PI
↑may increase
mefloquine
↑artemisine

Entryinhibitor
-

↓artemisinine
↓MVC
↓ NVP
↓RPV
↓ lumefantrine
↑ LPV
Lumefantrine
↓ETV
↓ atov/prog
Atovaquone/proguanil ↓doxy
Doxycycline
Chloroquine
↓ quinine
↑RTV
↑MVC
Quinine
NRTI: nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor; NNRTI non-nucleoside
analogue reverse transcriptase inhibitor, PI: protease inhibitor, II: integrase inhibitor;
LPV: lopinavir, NVP: nevirapine; RPV: rilpivirine; MVC: maraviroc; ETV: etravirine; RTV:
ritonavir
Gebaseerd op (www.hiv-druginteractions.org) en
http://www.eacsociety.org/files/2015_eacsguidelines_8_0-english_rev20160124.pdf
2. Reizigersdiarree: Het belang van de klassieke preventieve maatregelen voor
reizigersdiarree kan niet genoeg onderlijnd worden. Praktische en gedetailleerde
adviezen omtrent voedselhygiëne dienen steeds gegeven te worden.
Chemoprofylaxe voor diarree wordt niet aangeraden, maar een noodbehandeling
(orale zout-suikeroplossing en fluorochinolonen of azithromycine + instructies, zie
stroomdiagram in Hoofdstuk IV 'Reizigersdiarree') moet steeds voorzien worden,
omdat hiv-positieve personen op zich reeds vatbaarder kunnen zijn voor ernstige
maagdarminfecties.
3. Vaccinaties: het vaccineren met levende afgezwakte vaccins (oraal
poliovaccin, oraal buiktyfusvaccin, gelekoortsvaccin, BCG) is tegenaangewezen
zolang de CD4-cellen lager dan 400/mm3 zijn, omwille van mogelijke ernstige
verwikkelingen. Naast de mogelijke onveiligheid van deze vaccins, is het probleem
evenzeer dat de opgewekte immuniteit suboptimaal kan zijn qua doeltreffendheid
en duurzaamheid.
Een Franse studie heeft aangetoond dat het vaccin tegen gele koorts veilig kan gegeven
worden als het aantal T4-cellen hoger is dan 200/mm³. De huidige consensus luidt:
 T4-cellen boven de 400/mm³: er is geen probleem indien vaccinatie echt aangewezen
is;
 onder de 200/mm³ (ernstige immuundepressie): het vaccin wordt niet gegeven en
dus dient een reis naar een gebied waar gele koorts endemisch is ontraden te
worden;

XII - 13



tussen 200 en 400 /mm³ (beperkte immuundepressie): men moet in het
gespecialiseerde vaccinatiecentrum het risico voor besmetting met het
gelekoortsvirus afwegen tegen het risico voor complicaties door het vaccinvirus;
indien de patient asymptomatisch is, kan er nog relatief gemakkelijk besloten worden
tot vaccinatie; in andere gevallen is het een individuele beslissing (overwegen om een
'informed consent' te laten tekenen indien de persoon zich laat vaccineren, of indien
de persoon de reis toch ongevaccineerd onderneemt).
Het mazelen-bof-rubellavaccin mag eveneens slechts toegediend worden indien het
aantal CD4-cellen ruim boven de 200 /mm³ligt.
Dode vaccins kunnen zonder bezwaar worden gegeven, maar het immunologisch
antwoord kan verlaagd zijn, evenredig met de graad van immuundepressie zodat men
niet steeds een beschermende antistoffentiter bekomt. Soms moet een extra dosis van
een vaccin worden toegediend.
In feite wacht men beter om te vaccineren – zo dit mogelijk is - tot het aantal T4-cellen
voldoende gestegen is onder invloed van de behandeling met cART.
Na vaccinatie tegen hepatitis A & B en rabiës kunnen de antistoftiters gemeten worden,
en wordt een booster gegeven wanneer de titer onder een bepaalde drempel is gekomen.
Hepatitis A:
Bij immuunsuppressie dient men best de volledige serie van het vaccin toe voor de reis
(2x 1.440 IE in geval van monovalent hepatitis A vaccin of 3x 720 IE in geval van het
gecombineerd hepatitis A+ B vaccin). Bij een hoogrisicoreis kan overwogen worden een
extra booster te geven, maar er zijn hieromtrent geen wetenschappelijke studies bekend.
Hepatitis B: Soms is er geen antistofantwoord na de basisserie van de hepatitis Bvaccinatie bij lage T4; dan wordt (volgens advies van de Hoge Gezondheidsraad) het
schema aangeraden van 2 gelijktijdig toegediende dosissen (één in de linker en één in de
rechter M. deltoideus), 2 maanden later gevolgd door de toediening van opnieuw 2
dosissen (in linker en rechter M. deltoideus). Na hervaccinatieschemata wordt na 1-3
maanden een serologische antistoffencontrole (anti-HBs) uitgevoerd.
N.B.: Pneumokokken- en influenzavaccinatie worden routinegewijs aangeraden bij alle
hiv-patiënten.
Het onderwerp van veilig vrijen op reis en het risico voor het oplopen van seksueel
overdraagbare aandoeningen moet expliciet aangekaart worden tijdens het
reisconsult.
Personen met een gekend risico voor recidieven van herpes simplex dienen te
beschikken over een voorraad virostaticum, om onmiddellijk een behandeling te kunnen
starten in geval van reactivatie onder invloed van stress en zonneblootstelling (ook bij
wintersport).
Slecht verluchte en verlichte ruimten met een kleine oppervlakte en bevolkt met veel
mensen vormen een risico-omgeving voor tuberculose, en dienen te worden vermeden.
Er moet nagegaan worden of de verzekeringspolis voldoende eventuele noodzaak tot
verzorging in het buitenland dekt. Tenslotte zijn er een aantal landen die specifieke
voorwaarden opleggen aan seropositieve personen die er langdurig willen verblijven of er
willen komen werken http://www.hivtravel.org.
Voor een reis naar verre afgelegen gebieden wordt een optimaal reisadvies best
verschaft in een centrum met ervaring met aids, reizigersgeneeskunde én importinfecties.
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2) Andere oorzaken van immuundepressie
(zie ook rubriek 'Gele koorts' in Hoofdstuk V):
Zelden gaat het om een aangeboren immuundeficiëntie; meestal om een verworven
immuundeficiëntie,
en
vooral
door
het
gebruik
van
immuundeprimerende
geneesmiddelen.
We hebben het hier verder niet over de patiënten met nierinsufficiëntie,
leverinsufficiëntie en diabetes. Voor patiënten zonder milt, zie eerder.
Naast de corticosteroïden (meer dan 20 mg prednison of een equivalent ervan per dag
langer dan 14 dagen) (*) is er een steeds langer wordende lijst van farmaca die gebruikt
worden zoals de antitumorale geneesmiddelen (een aantal patiënten nemen ze als
onderhoudsbehandeling, bijv. bij bepaalde hematologische maligniteiten), de
immunosuppressiva gebruikt bij orgaantransplantatie en bij allerlei inflammatoire of
auto-immuunaandoeningen: inflammatoire darmziekten, reumatoïde artritis, ernstige
psoriasis, enz. (o.a. azathioprine, methotrexaat, ciclosporine, 6-mercaptopurine,
mycofenolaat mofetil, tacrolimus, monoklonale antistoffen tegen TNF, en een groeiend
aantal andere monoklonale antistoffen tegen componenten van het immuunstelsel); ook
bij gebruik van zalf met tacrolimus of pimecrolimus.
De toediening van levende vaccins is hier formeel tegenaangewezen wegens het
risico voor gedissemineerde infectie en het immuunantwoord is onzeker na vaccinatie
met zowel levende als dode vaccins.
(*)
Volgende situaties waarin behandeld wordt met prednison of een equivalent zijn geen
tegenindicatie: een lage dosis prednison (minder dan 10 mg prednison of equivalent
ervan; bij een dosis tussen de 10 en 20 mg vraag expertadvies); een korte kuur met
hoger gedoseerde vorm (korter dan 2 weken); inhalatiesteroïden; topische steroïden;
infiltratie met depotsteroïden.
In het algemeen wordt aangenomen dat de immuniteitsvermindering door
geneesmiddelen geïnduceerd onderdrukt kan blijven tot drie maanden na het stoppen
ervan. Zie ook het hoofdstuk V over “Verplichte vaccinaties”
Afwijkingen van deze regel : wachttijd na het stoppen
 hoog gedoseerde prednison (≥ 20 mg per dag) 1 maand
 Azathioprine
2 maanden
 Cyclosporine
1 week
 Etanercept (Enbrel®)
1 maand
 Everolimus
9 dagen
 Methotrexaat
1-3 maanden
 Mycophenolate
1 week
 Rituximab (Mabthera®)
12 maanden
 Tacrolimus
3 dagen
 Alemtuzumab
meer dan 12 maanden
 Leflunomide
2 jaar (tenzij washout met
cholestyramine)
Maar de aandoening (bijv. auto-immuunziekten), waarvoor de geneesmiddelen gestart
werden, kan op zichzelf ook gepaard gaan met een verminderde immuniteit, en die blijft
natuurlijk aanwezig na het stoppen van de immunosuppressiva. De vermindering van de
immuniteit is ook niet per se dezelfde voor elk van deze geneesmiddelen, en hangt onder
meer ook af van de dosis en de duur van de behandeling. Er zijn echter maar weinig
gegevens in de literatuur om tot een gefundeerd oordeel te komen.
In de meeste situaties zal dus een medicatiestop van minimaal 4 maanden moeten
kunnen worden ingebouwd (uitsluitend in overleg met de behandelend specialist) om
tegen gele koorts te kunnen vaccineren; na de gelekoortsvaccinatie dient immers nog 34 weken te worden gewacht (kans op viremie) vooraleer terug kan gestart worden met
de immuunonderdrukkende medicatie.
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Na een beenmergtransplantatie moet 2 jaar gewacht worden vooraleer levende vaccins
gegeven mogen worden. Bij orgaantransplantaties wordt minstens een jaar gewacht,
maar veel hangt ook af van de ingenomen immunosuppressieve medicatie.
Bij gebruik van interferon zoals bij de behandeling van multiple sclerose, chronische
hepatitis B of C is er geen formele tegenindicatie, maar het finale bewijs dat de
vaccinatie aanslaat of dat er geen verhoging is van de nevenwerkingen ontbreekt.
Patiënten met het syndroom van Guillain-Barré en met multipele sclerose mogen
overigens wel met alle vaccins gevaccineerd worden.
Voor
details
in
verband
met
vaccinaties
bij
multipele
sclerose
zie
www.nationalmssociety.org – search: 'vaccinations'. In 2011 werd een studie
gepubliceerd (Archives of Neurology - Farez & Correale, 2011) over een kleine groep
patiënten met relapsing-remitting multipele sclerose die gelekoortsvaccinatie
gekregen hadden – er werd een significante stijging van relapse risico vastgesteld in de 6
weken na de vaccinatie, vergeleken met de twee jaar follow-up periode nadien. Hoewel
het om een kleine niet-dubbelblinde studie gaat, met grote confidentie-intervallen, moet
bij patiënten met MS die naar een gelekoortsgebied reizen het risico voor een relapse dus
zorgvuldig afgewogen worden tegen het risico van blootstelling aan de potentieel
dodelijke gele koorts.
Het aantal situaties waar er dus een afgewogen beslissing moet genomen worden om al
dan niet te vaccineren tegen gele koorts neemt de laatste jaren duidelijk toe. Best pleegt
men dan ook op voorhand overleg met of verwijst men de reiziger expliciet voor een
advies naar één van de gespecialiseerde reisklinieken. Tijdens de raadpleging kan dan in
dialoog met de reiziger een gezamenlijke beslissing genomen worden (shared decision
making).
In 2013 werd door een speciale werkgroep binnen de Hoge Gezondheidsraad – sectie
vaccinaties een document gepubliceerd: “ADVIES betreffende de vaccinatie van
immunogecompromitteerde en chronisch zieke kinderen en volwassenen”. In de loop van
2014 zal hiervan een gecorrigeerde en aangevulde versie gepubliceerd worden (te volgen
via http://www.health.fgov.be/CSH_HGR --> Publicaties --> Zoekterm:
'vaccinatie').
Dode vaccins : hier gelden dezelfde principes zoals uitgelegd onder 1) Hiv
Bij gedaalde immuniteit is ook hier dikwijls na 1 dosis van het hepatitis A-vaccin nog
geen meetbare immuniteit, daarom is het aan te raden om voor de reis de volledige serie
van twee inentingen met 6 maanden interval afgewerkt te hebben.
11.

Bejaarden

Bejaarden ondernemen heden ten dage in sterk toenemende mate verre reizen, vooral
tot de leeftijd van 70-75 jaar. Boven de 75 jaar neemt het reizen weer sterk af, maar
dan nog blijven de kranigsten onder hen lange en verre reizen maken, de anderen reizen
dichter bij huis of helemaal niet meer.
Enkele bemerkingen:
Er is een verhoogde sterftekans op reis (> 1/100.000 per maand). Te verklaren door de
volgende punten:
 De lange reistijden (en passeren van vele tijdszones op korte tijd) en veranderingen
in klimaat (extreme koude, warmte, hoogte) en leefgewoonten stellen hen bloot aan
allerlei stresstoestanden.
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De verminderde motoriek en andere problemen met het bewegingsstelsel geven een
verhoogd risico voor valaccidenten. Bij vermindering van de cognitieve functies kan
reizen verwarring tot delirium uitlokken.
Verblijf in landen met slechte hygiëne stelt meer bloot aan infecties (maag en
darmen, luchtwegen, huid) en betekent meestal ook een suboptimale verzorging bij
medische problemen.
Bejaarden hebben in het algemeen een grotere predispositie voor chronische
aandoeningen, al dan niet nog in subklinisch stadium, zoals hart- en vaatziekten,
respiratoire aandoeningen, suikerziekte en er is veelvuldig medicijnengebruik. In
landen met een veel lager niveau van gezondheidszorg kan verergering van deze
ziekten voor grote problemen zorgen.
Er is verminderde homeostase van water en zout, het concentrerend vermogen van
de nieren neemt af, het dorstgevoel neemt af, er is dikwijls bijkomend de inname van
diuretica. Er treedt dan ook gemakkelijker dehydratatie op bij onvoldoende
vochtinname of bij vochtverlies in het kader van reizigersdiarree.
De verschillende vaccins die gebruikt worden in het kader van de reisgeneeskunde
zijn niet steeds specifiek onderzocht bij de bejaarde populatie.
o Er zijn aanwijzingen dat het immuunantwoord op sommige vaccinaties lager
kan zijn op hoge leeftijd (bijv. FSME en hepatitis B, maar mogelijks ook rabiës,
hepatitis A, Japanse encefalitis), wat extra serologische controles en eventueel
extra herhalingsinentingen met zich zou kunnen meebrengen, indien verdere
studies dit bevestigen.
o Recent werden ook enkele ernstige nevenwerkingen beschreven na vaccinatie
met het gelekoortsvaccin bij oudere personen (zie Hoofdstuk V 'Verplichte
vaccinaties').
Een recente studie over importmalaria leerde dat oudere patiënten (> 60 jaar)
driemaal hoger risico hebben voor cerebrale malaria en een zesmaal hoger
sterftecijfer.

In de regel kunnen de meeste gezonde reislustige ouderen hun reisplannen wel
uitvoeren, maar een medisch reisconsult voor vertrek naar een verre bestemming is aan
te raden.
Mits het nemen van algemene voorzorgsmaatregelen zal reizen weliswaar gepaard
gaan met een reëel maar toch acceptabel laag risico, o.a.:
 Het type reis (vlucht, verblijf), de hygiënische omstandigheden en de medische
faciliteiten in het land van bestemming zijn hierin zeer belangrijke factoren;
 Vermijden van extreme koude of warmte;
 Bij verblijf op grote hoogte zullen vooral de aanwezigheid van chronische hart-, vaat-,
en longaandoeningen tot grote voorzichtigheid aanmanen;
 Vermijden van dehydratatie, van te veel zout, van te veel alcohol;
 Voldoende beschikbare medicatie (met verklaring van de arts) en stipte inname
hiervan (verlenging dosisinterval bij westwaarts reizen – verkorten dosisinterval bij
oostwaarts reizen).
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XIII
NUTTIGE ADRESSEN & INFORMATIE
1. Centra voor vaccinaties tegen gele koorts

De hierna volgende lijst werd afgesloten op 21 maart 2016 en vermeldt de adressen en
telefoonnummers van de erkende reisadviescentra waar o.a. het vaccin tegen gele koorts
kan worden toegediend (update:
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/NADRVACC.htm)
Antwerpen
 Polikliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Kronenburgstraat 43/3,
2000 Antwerpen - Tel. 03/247.64.05.
Travel-clinic: alle weekdagen van 14u tot 16u, Dinsdag- en donderdagvoormiddag van
9 tot 12 uur en in mei en juni zaterdagvoormiddag, op afspraak
Polikliniek: 03/247.64.54 (op afspraak)
Travelfoon: 0900/101.10
Travel-net (gratis): http://www.itg.be
=> Nederlands 'Reisgeneeskunde'
of Frans 'Medecinedesvoyages'
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Arlon:
• Clinique Saint Joseph, Rue des déportés 137, 6700 Arlon – Tel. 063/23.17.00
(op afspraak)
Brugge:
• AZ St.-Jan, Travel Clinic, Ruddershove 10, 8000 Brugge, tel. 050/45.38.90
(op afspraak: woensdagnamiddag en donderdagnamiddag)
Brussel-Bruxelles:
• Vaccinaties & reisgeneeskunde: Iris Zuid Ziekenhuizen (IZZ): Tel: 02/739.85.85
- Campus Etterbeek-Baron Lambert, Baron Lambertstraat 38, 1040 Brussel (op afspraak,
in de namiddag: maandag en woensdag)
Campus
Elsene,
Jean
Paquotstraat
63,
1050
Brussel
(op
afspraak:
maandagvoormiddag, dinsdagvoormiddag, woensdagvoormiddag, donderdagnamiddag &
vrijdagvoormiddag)
- Campus Molière Longchamp, Marconistraat 142, 1190 Brussel (op afspraak:
dinsdagnamiddag)
- Campus Joseph Bracops, Dokter Huetstraat 79, 1070 Brussel (op afspraak:
maandagvoormiddag)
• Travel Clinic CHU St. Pierre, site César De Paepe, Rue des Alexiens 13 (1er étage),
1000 Brussel. Van maandag tot vrijdag: op afspraak - Tel: 02/535.33.43. Zonder
afspraak: (van maandag tot vrijdag tussen 8.30-11.00 uur en tussen 14.00 – 15.30 uur)
• Travel Clinic, Universitair Ziekenhuis Erasmus, Lenniksebaan 808, 1070 Brussel - Tel.
02/555.72.00 (op afspraak)
• Centrum voor Reis- en Vaccinatieadvies, UZ BRUSSEL, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel
Tel. 02/477.60.01 (op afspraak: donderdag- en vrijdagnamiddag). Travel pediatrie: op
afspraak – Tel. 02/477.60.61.
• Vaccinatiecentrum, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Avenue Hippocrate 10, 1200
Brussel - Tel. 02/764.21.22 (op afspraak)
• Polikliniek UVC Brugmann, Van Gehuchtenplein 4, 1020 Laken-Brussel (2e verdieping).
(op afspraak: elke maandagnamiddag en woensdagnamiddag) - Tel: 02/477.30.35 (op
afspraak)
• Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell, CHIREC,
- Site Kliniek Leopoldpark, Froissartstraat 38, 1040 Brussel - Tel. 02/434.50.66 (enkel op
afspraak
–
maandagnamiddag,
dinsdagnamiddag,
woensdagnamiddag
&
vrijdagnamiddag)
- Site Braine-l’Alleud-Waterloo, Rue Wayez 35, 1420 Braine-l’Alleud - Tel. 02/434.94.48
of 49 (enkel op afspraak - woensdag & vrijdagvoormiddag).
- Site Citykliniek, Avenue Louise 235B, 1050 Bruxelles – Tel. 02/434.20.00 (enkel op
afspraak – maandag- en donderdagnamiddag).
Charleroi:
• Polyclinique de l’Hôpital civil de Charleroi, boulevard Zoé Drion (s/n), 6000 Charleroi,
tel. 071/92.23.07 (op afspraak)
Gent:
• Universitair Ziekenhuis Gent, Travel Clinic, Dienst Algemene Inwendige Ziekten,
Polikliniek 2, De Pintelaan 185, 9000 Gent Tel. 09/332.23.50 of 09/332.23.45 (op
afspraak)
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Hasselt:
• Vaccinatiecentrum van het Jessa Ziekenhuis, Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt, tel.
011/30.97.40 (op afspraak)
Ieper:
• Jan Yperman Ziekenhuis, Briekestraat 12, 8900 Ieper, tel. 057/35.71.80 (op afspraak
en vrije consultatie op woensdag tussen 16.30 en 17.30 uur)
Leuven:
• Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, Dienst Inwendige Ziekten, Herestraat 49, 3000
Leuven
Tel. 016/34.47.75 (op afspraak)
La Louvière:
• Travel Clinic CHU Tivoli, Avenue Max Buset 34, 7100 La Louvière - Tel. 064/27.62.35
(op afspraak: dinsdagvoormiddag & woensdagnamiddag)
Liège:
• Vaccins et Médecine du Voyage Ernest Malvoz, Quai du Barbou 4, 4020 Liège, tel.
04/344.79.54
• CHU de Liège – Médecine des voyageurs –Sart Tilman: Domaine universitaire, B 35,
4000 Liège, Tel. 04/366.77.86 (op afspraak).
• CHU de Liège – Médecine des voyageurs – Polyclinique Brull: Quai Godefroid Kurth, 45,
4000 Liège, Tel. 04/270.30.33 (op afspraak).
• Clinique du voyageur CHR de la Citadelle, Site Sainte-Rosalie, Rue des Wallons 72,
4000 Liège, Tel. 04/254.72.28 (op afspraak).
Mons:
• Clinique du voyage - CHU Ambroise Paré - Boulevard Kennedy 2, 7000 Mons
Tel. 065/41.41.41 of 065/41.41.15 (op afspraak)
Mont-Godinne:
• UCL Mont-Godinne, Avenue du Docteur Gaston Thérasse 1, 5530 Yvoir. Reisadvies &
vaccinaties - Tel. 081/42.34.81 (op afspraak)
Namur (voorlopig enkel vaccinatie tegen Gele Koorts):
• Centre Hospitalier Régional de Namur, avenue Albert I 185, 5000 Namur - Tel.
081/72.69.05 (op afspraak).
Nivelles:
• Travel Clinic, Polikliniek, Rue des Conceptionnistes 3, 1400 Nivelles. Tel. 067/84.06.92
vaccinaties: donderdagnamiddag tussen 14.00 en 17.30 uur (op afspraak)
Ottignies - Louvain-La-Neuve:
• Centre de vaccinations, Clinique St.-Pierre, Avenue Reine Fabiola 9, 1340 OttigniesLouvain-La-Neuve. Tel: 010/43.73.70 (op afspraak) - Algemeen nummer: 010/43.72.11.
(consultatie zonder afspraak: donderdag tussen 14.00 uur en 17.00 uur).
• Centre Médical, Clinique St.-Pierre, rue du Pont St.-Jean 2, 1300 Wavre.
Tel: 010/23.29.10 of 010/43.73.70. (enkel op afspraak).
• Polyclinique de Louvain-la-Neuve, Rue du Traité de Rome, 5, 1348 Louvain-la-Neuve.
Tel. 010/23.25.70 (op afspraak).
Waver:
• Travel Clinic du Bois de la Pierre, CHRPBW, Chaussée de Namur 201, 1300 Waver
(donderdag en vrijdag tussen 13.30 en 18.00 uur – enkel op afspraak) Tel. 010/88.21.12
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Grand Duché du Luxembourg:
Centre hospitalier de Luxembourg, rue Barblé 4, L-1210 Luxembourg
Tel. 352/44.11.30.91 (op afspraak).

zie ook: http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/NADRVACC.htm)
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2. Internet

Er is een WEBSITE voor het standaard reisadvies (met onder meer de officiële
Belgische richtlijnen): http://www.itg.be => Nederlands 'Reisgeneeskunde.be' of
Frans 'Medecinedesvoyages.be'.
Tropical Medicine. Illustrated lecture notes. Editor E. Van Den Enden. ITG-press
2013.
Te consulteren via www.itg.be  Travelhealth  Teaching & Training  Distance
learning  Tropical medicine

3. Nuttige literatuur

Voor de geneesheer
A. VAN GOMPEL, G. SONDER, “Reizen en ziekte”, in de reeks 'Praktische
Huisartsgeneeskunde', Bohn Stafleu van Loghum, 2010.
De tweede uitgave van een vlot leesbaar Nederlandstalig handboek over
reisgeneeskunde en importziekten, geschreven vanuit een 'problem oriented' standpunt,
met talrijke klinische voorbeelden. De vorige uitgave, onder redactie van A. Van Gompel
en J. Denekens dateert van 2000.
R. BURGMEIJER, K. HOPPENBROUWERS & F. VAN GOMPEL, (Editors) “Handboek
vaccinaties, deel B - Infectieziekten en vaccinaties” 2e herziene druk - 608 p. een
Vlaams-Nederlandse samenwerking – het standaardwerk over vaccinaties in de lage
landen
J. ZUCKERMAN (editor), “Principles and Practice of Travel Medicine”, John Wiley & Sons
Ltd, TWEEDE EDITIE 2013 (textbook) (http://eu.wiley.com/WileyCDA).
J.KEYSTONE ET AL. (editors), “Travel Medicine”, Elsevier, DERDE EDITIE 2013 (full
textbook + begeleidende website) (www.elsevierhealth.com).
APMAVOY/AFORCOPI, « Médecine des Voyages - Guide d’information et de conseils
pratiques », 2006, Société de Médecine des Voyages. Editions Format Utile, 30 rue de
Varenne, 94100 Saint-Maur (00-31-1-45 76 83 15), France.
Een aantal nuttige websites:
PROMED (actualiteit epidemieën 'Emerging infectious diseases' wereldwijd)
http://www.promedmail.org.
WHO/OMS 'International Travel and Health. Vaccination requirements and health advice'
http://www.who.int.
CDC 'The Yellow Book Health Information for International Travel'
http://www.cdc.gov/travel/reference.htm.
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Voor de reiziger
Omtrent gezondheidspas – jaarlijkse update: http://www.gezondheidpas.be.
VIDAL du voyageur, Le guide de santé indispensable pour voyager, Editions Vidal
(www.vidal.fr), 2003 (paperback)
R. DAWOOD, Travellers’ Health: How to stay healthy abroad, Oxford University Press,
fourth edition 2002 (paperback).
730 bladzijden tellend Engelstalig boek, geschreven in een voor de leek bevattelijke taal,
met veel illustraties en informatie over zeer veel aspecten van de reizigersgeneeskunde.
Een aanrader voor weetgierige globetrotters! Geregeld bijgewerkte uitgaven. Een nieuwe
uitgave wordt verwacht in de nabije toekomst.
E.G. ORY et al., Gezond op reis met kinderen, Koninklijk Instituut voor de Tropen – KIT
Publishers, Amsterdam, 2005.
D. WERNER, Where there is no doctor, a village health care handbook, MacMillan
Publishers, London, 2010 (400 bladzijden).
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XIV
REISAPOTHEEK
Het is wenselijk voor een tropenreiziger om een minimum aantal geneesmiddelen en
andere verzorgingsmiddelen op reis mee te hebben. Voor belangrijke geneesmiddelen
moet een korte geschreven en heldere gebruiksaanwijzing meegegeven worden (zeker
voor de antimalariamiddelen, antibiotica, O.R.S., enz.). Bovendien wordt steeds ook de
generische benaming opgegeven, omdat commerciële namen sterk kunnen verschillen
van land tot land.
Elke patiënt met een chronische aandoening moet bovendien door zijn arts voldoende
voorraad van zijn onderhoudsgeneesmiddelen voorgeschreven krijgen, alsook de nodige
geneesmiddelen om eventuele urgenties in verband met zijn chronische aandoening op te
vangen. Dit wordt het best vergezeld van een korte Engelse of Franse tekst over de
aandoening zelf.
De inhoud en het volume van de reisapotheek hangen verder af van het type reis en de
reisduur, en van het feit of er al dan niet kinderen mee op reis gaan.
Essentiële geneesmiddelen (ook contraceptiva) worden best allemaal in de handbagage
meegenomen om steeds een voorraad van deze geneesmiddelen bij de hand te hebben
bij diefstal of verlies van bagage. Ofwel neemt men een dubbele voorraad van de vitale
geneesmiddelen mee, waarvan de helft in de handbagage en de andere helft in de
gewone bagage. Zo is men in geval van verlies of diefstal steeds uit de nood geholpen,
en het heeft ook zijn voordeel bij een uitgestelde vlucht bij vertrek of terugkeer. Men
dient te vermijden dat de geneesmiddelen aan extreme temperaturen worden
blootgesteld (in de rugzak: hier steekt men best de geneesmiddelen 'centraal' bij
mogelijke opwarming door de zonnestralen bijvoorbeeld). Zalven, crèmes, zetpillen en
ook siropen kunnen smelten of/en uitlopen in de bagage.
Indien men ter plaatse toch geneesmiddelen moet aankopen, dient men dit steeds in
betrouwbare apotheken te doen. Indien men elders geneesmiddelen aanschaft, zeker
indien buiten de apotheken om, riskeert men om van weinig scrupuleuze verkopers
namaakgeneesmiddelen overhandigd te krijgen, die totaal onwerkzaam kunnen zijn, met
alle gevolgen van dien.
Het is aangeraden om geen geneesmiddelen op basis van codeïne mee te nemen naar
landen in het Midden of het Verre Oosten, omdat hier dikwijls een zeer strenge
regelgeving bestaat met mogelijk zware straffen voor import van deze medicatie (vooral
in de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië).
Voor psychotrope geneesmiddelen gelden dikwijls maximumhoeveelheden die mogen
worden meegenomen, en is het steeds aangewezen een verklaring van de arts bij te
hebben.
Raadpleeg de website van de International Narcotics Control Board (INCB):
http://www.incb.org/incb/en/publications/Guidelines.html --> travellers of
contacteer de ambassade of het consulaat van het land.
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Uit de hiernavolgende checklist kan de arts/apotheker een keuze maken voor iedere individuele reiziger:
IEDEREEN:
Pleisters, zwachtels, en steriele verbanden of compressen, watten..................................



Talkpoeder, schaartje, veiligheidsspelden,...........................................................



Thermometer (digitaal).....................................................................................



Ontsmettende zalf of gel voor wonden (géén mercurochroom, geen alcohol)..........



Jeukstillende zalf.............................................................................................



Insectenrepellent, muskietennet........................................................................



Zonnebeschermende crème, lippenbalsem (hoge factor) + after sun.......................



Analgeticum-koortswerend middel...................................................................



Darmtransitremmer.........................................................................................



Anti-emeticum, middel tegen reisziekte..............................................................



Andere persoonlijke geneesmiddelen..................................................................



EVENTUEEL:
Antimalariatabletten (preventief)/muggennet......................................................



Soms malarianoodbehandeling...........................................................................



Zakjes orale rehydratie-oplossing.......................................................................



Antibioticum voor dysenterie (en andere bacteriële infecties).................................



Middel tegen amoeben/giardia (avontuurlijke reizen)...........................................



Neusdecongestivum (aëro-otitis/sinusitis)...........................................................



Antihistaminicum............................................................................................



Antacidum......................................................................................................



Spasmolyticum................................................................................................



Kortwerkend licht slaapmiddel...........................................................................



Anti-inflammatoire crème op basis van NSAID.....................................................



Ontsmettingsmiddelen voor het drinkwater/waterfilter..........................................



Orale contraceptiva, condomen..........................................................................



Antitussivum...................................................................................................



Laxativum.......................................................................................................



Antischimmelmiddel: crème, strooipoeder.....................................................



verzachtende oogdruppels en/of ontsmettende oogzalf (zonder corticoïden!)...........



Tekenpincet; splinterpincet................................................................................



Reservebril, voldoende voorraad contactlensproducten..........................................



Oordopjes.......................................................................................................



Geneesmiddel voor hoogteziekte (acetazolamide).................................................



Uitzonderlijk injectienaalden IM-SC en enkele spuiten van 2, 5 en 10 cc..................



Opmerkingen:



Een koortsthermometer is onontbeerlijk bij het inschatten van de ernst van reizigersdiarree, malaria of
andere febriele aandoeningen.
Om problemen aan de grens te vermijden, hoort er bij naalden en spuiten steeds een kort medisch attest
te zijn waaruit blijkt dat ze niet bedoeld zijn voor intraveneus drugsgebruik (zie een voorbeeld in
Hoofdstuk VIII).
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XV
LANDENLIJST
Voor de meest recente informatie: zie www.itg.be

Gele koorts
Nota: vanaf 11/7/2016 zal volgens de WHO het vaccinatiebewijs levenslang geldig zijn voor alle reizigers, behalve
waarschijnlijk mensen met een verminderde immuniteit; zie hoofdstuk 5.
Zie WHO-kaarten:
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/Images/Gele%20koorts%20Afrika%2002.jpg
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/Images/Gele%20koorts%20Zuid%20Amerika%2002.jpg
GK
Vaccinatie tegen gele koorts wordt door het land van bestemming verplicht voor alle reizigers vanaf de
leeftijd van 9 of 12 maanden.
Gedetailleerde WHO-richtlijnen: http://www.who.int/ith/2016-ith-annex1.pdf?ua=1
GK°

GK *

◊

-

Vaccinatie tegen gele koorts is strikt aanbevolen tot noodzakelijk vanaf de leeftijd van 9 of 12
maanden (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dat land).
Gedetailleerde WHO-richtlijnen: http://www.who.int/ith/2016-ith-annex1.pdf?ua=1
Er is een zeer laag risico op gele koorts, maar de Belgische studiegroep voor reisgeneeskunde raadt
vaccinatie tegen gele koorts aan vanaf de leeftijd van 9 of 12 maanden, tenzij er een medische
contra-indicatie bestaat (zie hoofdstuk 5).
Vaccinatiebewijs is vereist, vanaf de leeftijd van 6, 9 of 12 maanden, indien men uit een land komt met
risico voor gelekoortstransmissie (aangeduid met GK of GK° in de landenlijst) (dikwijls zelfs na korte
transit in de luchthaven).
Gedetailleerde WHO-richtlijnen:
http://www.who.int/ith/2015-ith-county-list.pdf?ua=1
Vaccinatie tegen gele koorts is nooit vereist

Hepatitis A
HA
(HA)

Hoog risico / vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, onafhankelijk van de reisomstandigheden of
de reisduur. Levenslange bescherming na volledige vaccinatie.
Matig tot laag risico / de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur (of van de frequentie van
reizen) en van de verblijfsomstandigheden. Levenslange bescherming na volledige vaccinatie.

Buiktyfus
Ty
(Ty)

Land met relatief hoog risico / de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur (of van de frequentie
van reizen) en van de verblijfsomstandigheden.
Land met matig tot laag risico / de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur (of van de
frequentie van reizen) en van de verblijfsomstandigheden.

Europese tekenencefalitis
TBE

Land waar Europese tekenencefalitis (tick-borne encephalitis) voorkomt in bepaalde streken tijdens
bepaalde seizoenen. Vaccinatie kan aanbevolen zijn in functie van de geplande activiteiten.
Japanse encefalitis
JE
Land waar Japanse encefalitis voorkomt. Vaccinatie kan aanbevolen zijn afhankelijk van de streek, het
seizoen, de reisduur en de overnachtingsmodaliteiten

Schistosomiase
S

Er is risico voor schistosomiase. Vooral in Afrika en de oostkust van Brazilië is het gevaar reëel (zie
Hoofdstuk IX).
(*) Richtlijnen conform de Belgische Studiegroep Reisgeneeskunde (zie voor de laatste update hiervan steeds:
http://www.itg.be  Nederlands 'Reisgeneeskunde' of Frans 'Médecine des voyages').
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MALARIA

ZONE A

Risico
Geen malariarisico
Geen tot laag risico in
het centrum van de grote
steden

Omstandigheden
alle
alle

Preventiemaatregelen
Geen
Bescherming tegen muggenbeten
Denk aan malaria in geval van
koorts en raadpleeg een arts

Laag risico op het
platteland
Risico dikwijls
seizoengebonden
ZONE A/B

Geen tot laag risico;
voornamelijk P vivax of
P falciparum gevoelig
aan chloroquine
Meestal enkel risico op
het platteland
Risico dikwijls
seizoensgebonden

ZONE C

ZONE
A/C5

Klassieke reizen

Avontuurlijke reis in rurale
gebieden of in de
buitenwijken van de steden
met overnachting in
primitieve omstandigheden

Matig tot hoog risico
op malaria,
voornamelijk P
falciparum

alle

Variabel malariarisico

Klassieke reis, met
overnachtingen in
muggenvrije kamers
Avontuurlijke reis met
overnachtingen in
primitieve omstandigheden
buiten de toeristische
centra

Kan lokaal variëren
Kan variëren i.f.v. seizoen
Kan variëren i.f.v.
overnachtingsmodaliteiten

OF in gebieden met lokaal
hoger malariarisico

Bescherming tegen muggenbeten
Denk aan malaria in geval van
koorts en raadpleeg een arts
Bescherming tegen muggenbeten
+ Chemoprofylaxie met
chloroquine1
OF + Tijdelijk chemoprofylaxie tijdens
verblijf in hoger risicogebied met
atovaquone/proguanil (“on demand
chemoprofylaxie” 2)
OF + SBET 3
Denk aan malaria in geval van
koorts en raadpleeg een arts
Bescherming tegen muggenbeten
Chemoprofylaxie met
-atovaquone/proguanil
-doxycycline
-mefloquine4
Denk aan malaria in geval van
koorts en raadpleeg een arts
Bescherming tegen muggenbeten
Denk aan malaria in geval van
koorts
Bescherming tegen muggenbeten
Chemoprofylaxie volgens zone C4
tijdens verblijf in hoger
risicogebied 2
OF
SBET3 met atovaquone/proguanil6
Denk aan malaria in geval van
koorts en raadpleeg een arts
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Consulteer de landenlijst en het hoofdstuk over malaria voor meer details en de website www.itg.be
1: Chloroquine = Nivaquine chemoprofylaxis 300 mg 1x/week
2: ”on demand” chemoprofylaxe = inname van chemoprophylaxie tijdens een kortere periode
wanneer het risico op malaria tijdelijk hoger is ifv de regio, het seizoen en de
overnachtingsmodaliteiten. In praktijk is atovaquone/proguanil het meest gebruiksvriendelijk om
voor kortere perioden in een hoger risicogebied te gebruiken. Dit product kan bovendien ook worden
gebruikt als SBET, mits correcte instructies.
3: SBET = Standby emergency treatment = noodbehandeling. Dit vervangt geenszins een medische
consultatie
4: In een aantal streken in Oost-Azië is mefloquine onvoldoende werkzaam.
5: In de meeste gebieden in Azië, Latijns-Amerika kan besloten worden tot het achterwege laten van
preventieve inname van malariatabletten (chemoprofylaxie), na zorgvuldige evaluatie van het risico.
Het malaria risico is meestal laag tot verwaarloosbaar, ook bij avontuurlijke en/of langdurige reizen
en wordt bepaald door de bezochte regio, het seizoen, en of men in de stad of het platteland
verblijft, maar vooral door de manier waarop men de avonden en de nachten doorbrengt en de
lokale beschikbaarheid van betrouwbare malariadiagnose en behandeling. Strikte maatregelen tegen
muggenbeten van zonsondergang tot zonsopgang zijn steeds nodig. In geval van koorts tijdens of na
het verblijf in een gebied met risico op malaria moet er steeds aan de mogelijkheid van malaria
gedacht worden en moet een arts geraadpleegd worden.
6: SBET met atovaquone/ proguanil of in uitzonderlijke omstandigheden met Riamet  of Eurartesim.
Dit vervangt geenszins een medische consultatie.

HA

ALBANIË



HA

ALGERIJE



HA

-

-

A/C

(Ty)

TBE

-

-

-

(Ty)

-

-

S

-

Ty

Malaria

-

Europese
tekenencefalitis

Schistosomiase



Japanse encefalitis

AFGHANISTAN

Buiktyfus

Hepatitis A

Landen

Gele koorts
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Opmerkingen

Risico voor malaria van mei tot en met november in gebieden lager dan ± 2.000 m
(overwegend door de goedaardige vivax-malaria veroorzaakt, maar er is ook falciparummalaria). Er is geen malariarisico in het centrale en oostelijke gedeelte van het land, dat
boven de 2.000 meter ligt. Er is geen belangwekkend malariarisico in de hoofdstad Kabul.
De aanbevelingen ter preventie van malaria gelden enkel voor een verblijf in risicogebied,
op het platteland. Bij koorts, denk aan malaria en consulteer een arts.
Er is geen tot uiterst beperkt malariarisico: vroeger werden enkele kleine haarden met
lokale overdracht van malaria (de goedaardige Plasmodium vivax) gesignaleerd in 6
moeilijk toegankelijke zuidelijke en zuidoostelijke regio’s (« wilayas »), namelijk Adrar, El
Oued, Ghardaia, Illizi, Ouargla, Tamanrasset; slechts zeer uitzonderlijk worden er nog
gevallen van lokale besmetting in deze gebieden met veel trans-Saharische migratie
gesignaleerd.
De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt geen preventieve maatregelen voor malaria
meer aan.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar
gele koorts kan voorkomen)

ANGOLA

GK

HA

(Ty)

-

-

S

C

ANTILLEN

Avontuurlijke reizigers, of reizigers die langdurig op het platteland vertoeven laten zich
best wel vaccineren tegen hepatitis A .

 Anguila/Saint Kitts
 Antigua &
Barbuda
 Barbados




(HA)
(HA)

(Ty)
(Ty)

-

-

-/S
-

-



(HA)

(Ty)

-

-

-

-

 Dominica



(HA)

(Ty)

-

-

-

-

 Granada



(HA)

(Ty)

-

-

-

-

Er komt nog schistosomiase voor in St Kitts, niet in Anguila.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar
gele koorts kan voorkomen)
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar
gele koorts kan voorkomen)
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar
gele koorts kan voorkomen)
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 Guadeloupe



(HA)

(Ty)

-

-

-

 Martinique



(HA)

(Ty)

-

-

-

 Montserrat
 Nederlandse
Antillen
 St Lucia




(HA)
(HA)

(Ty)
-

-

-

-

-



(HA)

(Ty)

-

-

S

-

 Virgin Eilanden

-

(HA)

(Ty)

-

-

-

-

ARGENTINIË
 Uiterste Noorden

GK°*

HA

(Ty)

-

-

 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar
gele koorts kan voorkomen)
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar
gele koorts kan voorkomen)

-

-/A

In het overgrote deel van Argentinië is er geen enkel risico voor malaria,
en zijn dus geen antimalariamaatregelen nodig. Er is enkel een zeer
beperkte kans voor malaria van oktober tot en met mei in het uiterste
noorden van Argentinië en dit enkel in sommige laaggelegen landelijke
gebieden (<1.200 meter), uitsluitend door Plasmodium vivax, de
goedaardige vorm van malaria, met name:
 aan de grens met Bolivia, in de laagvlakten van de departementen
Iruya, Oran en San Martin in de provincie Salta
 aan de grens met Paraguay, in de laagvlakten van de provincies
Misiones en Chaco.
De laatste jaren werden er geen gevallen van malaria meer gesignaleerd.
Maatregelen om zich te beschermen tegen muggensteken 's avonds en 's
nachts volstaan om zich tegen mogelijke malaria te beschermen. Bij
koorts ook steeds aan de mogelijkheid van malaria denken en een arts
raadplegen.
-

-

GK°: Argentinië eist geen vaccinatiebewijs.
De gelekoortsvaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk voor alle
reizigers vanaf de leeftijd van 9 maanden die naar de noordelijke en
noordoostelijke beboste gebieden, lager gelegen dan 2.300 meter,
aan de grens van Argentinië met Brazilië en Paraguay gaan (zie
kaart). Reizigers naar de departementen van de volgende provincies
moeten gevaccineerd worden: Misiones (alle departementen) en
Corrientes (Berón de Astrada, Capital, General Alvear, General Paz,
Ituzaingó, Itatí, Paso de los Libres, San Cosme, San Martin, San
Miguel, Santo Tomé) (zie kaart). Vaccinatie is ook strikt aanbevolen
voor reizigers die de watervallen van Iguazu bezoeken.
GK*: De gelekoortsvaccinatie is niet strikt aanbevolen voor reizigers
die enkel de volgende departementen, gelegen op < 2.300 meter
hoogte, van de noordwestelijke provincies grenzend aan Paraguay
en Bolivië bezoeken: Formosa (alle departementen), Chaco
(Bermejo), Jujuy (Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara, Valle
Grande), en Salta (Anta, General José de San Martin, Oran,
Rivadavia) (zie kaart). Hier kan men wel tegen gele koorts vaccineren

Meest recente info – zie: www.itg.be -> 'reisgeneeskunde'

-

 Overige deel

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

ARMENIË

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

als er geen (relatieve) medische contra-indicatie bestaat.
Er is geen vaccin nodig voor reizigers die alle provincies en
departementen die hierboven niet vermeld staan bezoeken, of die
enkel de gebieden bezoeken die > 2.300 meter hoogte liggen, omdat
er hier geen enkel risico voor gele koorts bestaat (zie kaart).

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste
inenting meer dan 10 jaar geleden is.
Er is geen malaria meer.

AUSTRALIË



-

-

-

JE

-

-

 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van
een land waar gele koorts kan voorkomen)
JE: Enkel in de Torres Strait Islands

AZERBEIDJAN

-

HA

(Ty)

-

-

-

-/A

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste
inenting meer dan 10 jaar geleden is.
Er is een beperkt malariarisico in de rurale laag gelegen gebieden in de
streek tussen de Kura- en de Arax-rivier; geen gevallen door lokale
overdracht meer gesignaleerd sinds 2013.

BAHAMA’S



-

-

-

-

-

-

Er is geen malaria
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van
een land waar gele koorts kan voorkomen)

BAHREIN



(HA)

(Ty)

-

-

-

-

BANGLADESH



HA

Ty

-

JE

-

A/C

 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van
een land waar gele koorts kan voorkomen)
In de steden (zoals in Dakka, de hoofdstad, en Chittagong) en in het
grootste gedeelte van het land (51 van 64 districten) is er geen malaria
risico.
Het malariarisico bestaat enkel in rurale gebieden van 13 van de 64
districten:
1/ In het oosten aan de grens met Myanmar (Birma):
het malariarisico is groot in de rurale gebieden van Chittagong division
(de “Chittagong Hill Tract districts” (Bandarban, Rangamati en
Khagrachari), Chittagong district en Cox Bazaar district), vooral in de
bosrijke regio’s en in de uitlopers van het gebergte.
Hier geldt de inname van malariatabletten zoals voor zone C. Reizigers
die in goede omstandigheden de nachten doorbrengen (in degelijke
muggenvrije hotelkamers) kunnen kiezen voor uitsluitend maatregelen
tegen muggensteken ’s avonds en ’s nachts. Bij koorts ook steeds aan de
mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen.
2/ In het noorden langsheen de grens met de Assam-regio van India:
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het malariarisico is laag in de rurale gebieden van de districten
• Kurigram (Rangpur Division),
• Mymensingh, Netrakona, Sherpur (Dhaka Division),
• Hobigonj, Moulvibazar, Sunamgonj en Sylhet (Sylhet Division).
Hier volstaan de maatregelen om zich te beschermen tegen
muggensteken 's avonds en ’s nachts (bij koorts ook steeds aan de
mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen) of kan men
kiezen voor de inname van malariatabletten.
BELIZE



HA

(Ty)

-

-

-

-/A

BENIN

GK

HA

(Ty)

-

-

S

C

BERMUDA

-

-

-

-

-

-

-

BOETAN



HA

Ty

-

JE

-

A/C

Er is geen malariarisico in het centrum van de grote steden. Er heerst
malariarisico in alle districten, nagenoeg uitsluitend door Plasmodium
vivax (de goedaardige vorm van malaria) maar het risico varieert van
streek tot streek.
- Matig risico in sommige regio's van het district Stan Creek;
- Verwaarloosbaar risico elders.
Bij avontuurlijke reizen op het platteland in sommige gebieden van het
district Stan Creek volstaan de maatregelen om zich te beschermen
tegen muggensteken 's avonds en 's nachts om zich tegen mogelijke
malaria te beschermen. Bij koorts ook steeds aan de mogelijkheid van
malaria denken en een arts raadplegen.

Er is geen malaria in de gebieden gelegen boven de 1.700 meter, en dus
ook niet in de hoofdstad Thimbu. Er is enkel malariarisico in de landelijke
gebieden van zeven districten beneden de 1.700 m, grenzend aan India
(Chukha, Dagana, Jonkhar, Pemagatshel, Samdrup Jongkhar, Samtse,
Sarpang en Zhemgang).
Er is geen enkel malariarisico in de 4 volgende districten: Bumthang,
Gasa, Paro en Thimphu. In de rest van het land is er seizoensgebonden
malariarisico tijdens de vochtige zomermaanden.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van
een land waar gele koorts kan voorkomen)

BOLIVIE
 Gebieden > 2.500
m

GK°

HA

(Ty)

-

-

-

-

Er is geen malaria in de grotere steden en ook niet in de gebieden
gelegen boven de 2.500 m.
Dit betekent concreet dat er geen risico is in de volgende
hooggelegen gebieden in het zuidwesten:
*in het Oruro Department;
*in een aantal provincies in het zuidwestelijke deel van het La Paz
Department: met name in de provincies Ingavi, Los Andes,
Omasuyos, Pacajes;
*in het zuidelijke en centrale deel van het Potosi Department.
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GK°:
- vaccinatie tegen gele koorts is niet nodig voor reizigers die
enkel de gebieden boven de 2.300 m bezoeken
- Vaccinatie tegen gele koorts is verplicht voor reizigers die
vanuit een ander land (ook in geval van transit vanaf 12 uur in
internationale luchthaven) afreizen, waar gele koorts kan
voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika).
 Amazonegebied

GK°

HA

(Ty)

-

-

A/C

Er is falciparum malaria in de departementen aan de grens met Brazilië (in een
strook van het tropische Amazonegebied grenzend aan de Braziliaanse staten Acre
en Rondonia): in Santa Cruz en in de noordelijk gelegen departementen Pando en
Beni (vooral in de plaatsten Guayaramerin en Riberalta). Enkel in deze landelijke
gebieden is voor overnachtingen in primitieve omstandigheden de inname van
malariatabletten aangewezen. .
GK°:
-

 Gebieden < 2.500
m

BOSNIEHERZEGOVINA
BOTSWANA
 Noordelijk deel
boven 21°
zuiderbreedte

 Overige deel

GK°

HA

(Ty)

-

-

HA

(Ty)

TBE



HA

(Ty)

-



HA

(Ty)

vaccinatie tegen gele koorts is strikt aanbevolen voor reizigers
die de volgende risicogebieden bezoeken; de departementen
Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz en het subtropische
gedeelte van het departement La Paz. Dit geldt niet voor de
steden La Paz, Sucre en Cochabamba, waar er geen risico
voor gele koorts bestaat.
Vaccinatie tegen gele koorts is verplicht voor reizigers die
vanuit een ander land afreizen, waar gele koorts kan
voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika).

-

A/B

-

-

-

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer
dan 10 jaar geleden is.

-

S

C

Risico voor malaria van november tot mei/juni, in de noordelijke grensprovincies,
boven de 21° zuiderbreedte, met name in de (sub)districten Boteti, Chobe,
Ngamiland, Okavango, Tutume. Van juni tot en met oktober moet men wel
antimuggenmaatregelen toepassen tussen zonsondergang en zonsopgang. In
geval van koorts moet men ook steeds aan de mogelijkheid van malaria denken.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land
waar gele koorts kan voorkomen)

S

-

Er is beperkt tot zeer beperkt malariarisico het volledige jaar door in de gebieden
beneden de 2.500 m (maar dus niet in het centrum van de grote steden) in de
overige gebieden van Bolivia en de antimuggenmaatregelen volstaan hier. Alleen in
de departementen Tarija en Chuquisaca in de laaggelegen landelijke gebieden aan
de grens met Paraguay en Argentinië, gelden de aanbevelingen voor ZONE A/B.

(Ty)

-

GK°

HA

(Ty)

-

-

Malaria

HA

Schistosomiase

GK°

Japanse
encefalitis

Europese
tekenencefalitis

 Andere
provincies ten
zuiden van
Fortaleza

Buiktyfus

BRAZILIË
 Amazoniëgebied

Hepatitis A

Landen

Gele koorts
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S
°

A/C

S

-

Opmerkingen

Malariarisico is mogelijk in de landelijke, beboste gebieden beneden de 900 m van de 9 staten
van de “Legal Amazonia Region”: Acre, Amapa, Amazonas, Maranhão (alleen in het westen),
Mato Grosso (alleen in het noorden, dus niet in Mato Grosso do Sul), Pará (behalve in de stad
Belém), Rondônia, Roraima en in Tocantins (in het westelijk deel, ten noorden van Goias).
Enkel in de landelijke gebieden is voor overnachtingen in primitieve omstandigheden de inname
van malariatabletten aangewezen. Er is geen risico in de stad Belem (Pará), maar wél in de rand
van de stedelijke gebieden van grote steden zoals Pôrto Velho (Rondônia), Boa Vista (Roraima),
Macapa (Amapà), Manaus (Amazonas), Santarém (Parà), Cuiaba (Mato Grosso), Rio Branco &
Cruzeiro do Sul (Acre) en Maraba (Pará).
- Het Pantanal National Parc ligt in laag risicogebied in het zuiden van Mato Grosso, en hier is
geen inname van malariatabletten nodig.
- Voor een bezoek aan de watervallen "Foz de Iguaçu" volstaan de maatregelen om zich te
beschermen tegen muggensteken 's avonds en 's nachts.
- Zoals in het begin reeds gezegd werd, zijn er in de overige gebieden van Brazilië geen
maatregelen tegen malaria nodig.
°S: schistosomiase komt alleen voor in Maranhao.
GK°: zie hieronder

GK°: Gelekoortsvaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk voor alle reizigers vanaf de
leeftijd van 9 maanden die de volgende gebieden bezoeken: volledig grondgebied van de staten
Acre, Amapá, Amazones, Distrito Federal (inclusief de hoofdstad Brasília), Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins en
specifieke gebieden van de staten Bahia, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina en
São Paulo.
Vaccinatie is ook strikt aanbevolen voor reizigers die de watervallen van Iguazu bezoeken.
Vaccinatie tegen gele koorts is verplicht voor reizigers die vanuit een ander land afreizen, waar
gele koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika) en dit vanaf de leeftijd van 9 maanden.

BRUNEI
DARUSSALAM



(HA)

(Ty)

-

JE

-

-/A

In Brunei (eiland Borneo) is er in de wouden risico voor malaria door Plasmodium knowlesi: de
antimugmaatregelen zijn hier nodig en voldoende
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele koorts
kan voorkomen)
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BULGARIJE

-

(HA)

(Ty)

TBE

-

-

-

BURKINA FASO
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-

S

C

BURUNDI

GK

HA

(Ty)

-

-

S

C

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10 jaar
geleden is.

(Ty)

-

Malaria
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Japanse
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Europese
tekenencefalitis
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Hepatitis A

Landen
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JE

A/C

S

Opmerkingen

Er is malariarisico in het ganse land, vooral in de beboste gebieden.
Er is geen tot verwaarloosbaar risico in de volgende gebieden:
- in de hoofdstad Phnom Penh en omgeving;
- stroomafwaarts vanaf Phnom Penh langs de Mekong rivier en de grote zijrivier Tonle Bassac
(tot aan de grens met Vietnam)
- stroomopwaarts vanaf Phnom Penh langs de rivier Tonle Sap, tot en met het meer Tonle
Sap, en de onmiddellijke omgeving errond.
- in Siem-Riepville en in de site van Angkor Wat zelf is er geen of verwaarloosbaar laag risico
- in de meeste provinciehoofdsteden (uitzonderingen zijn: Prey Vihar, Rattanakiri, Mondolkiri,
waar er wel mogelijk risico is)
- er is laag risico aan de kust, dus ook 's avonds en 's nachts op de stranden zoals in Kep en
Sihanoukville en op de eilanden voor de kust (Ko Kong - Ko Rung - Ko Rung Sanloem).
Voor de goed georganiseerde reizen met overnachting in degelijke muggenvrije
hotelkamers, volstaan hier de maatregelen ter preventie van muggensteken van
zonsondergang tot zonsopgang, en is geen inname van malariapillen nodig. Bij koorts denken
aan malaria en een arts raadplegen.
In de westelijke provincies van Cambodja, grenzend aan Thailand, is er Lariam®-resistentie,
en dient atovaquone/ proguanil - Malarone® of doxycycline overwogen te worden.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen)

CANARISCHE
EILANDEN = Spanje

-

(HA)

-

-

-

-

-
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-

(HA)

-

-

-

-

-
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-

S
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-

-

-

-

-
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 Grensgebied LaosVietnam-Myanmar
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(Ty)

-

JE

S
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-
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S
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Malaria
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-/A

Opmerkingen

Er is geen malariarisico in de grote steden en ook niet boven de 1.500 meter. In de
toeristische gebieden is het malariarisico uiterst gering tot onbestaande. Voor de gewone
toeristen zijn er in het algemeen geen maatregelen nodig, ook niet voor trekkers langsheen
de zijderoute of voor een cruise op de Yangtze rivier.
In een aantal zuidelijke regio's in de provincie Yunnan (in het uiterste zuiden van China, in
het grensgebied met Laos-Vietnam-Myanmar (Birma)) en (in mindere mate) in een aantal
zuidelijke regio's op het eiland Hainan is er het ganse jaar door malariarisico, maar enkel in
de gebieden lager dan 1.500 m en buiten de steden. Ook hier is de laatste jaren het risico
voor malaria drastisch verminderd. Bij een avontuurlijk verblijf met overnachting in primitieve
omstandigheden op het platteland is de inname van malariatabletten aangewezen.
Er is verder wisselend, maar zeer beperkt malariarisico in het overige deel van het
zuidoosten van China, maar enkel in afgelegen gebieden beneden 1.500 meter, buiten de
steden en buiten de dichtbevolkte gebieden en de toeristische routes (haarden in enkele
centrale en zuidelijke provincies, o.a. Anhui, Ghuizhou, Henan, Hubei en Jiangsu). Het gaat
hier enkel over (de meestal goedaardig verlopende) Plasmodium vivax malaria:
- beneden de 33e noorderbreedtegraad: van juli tot november,
- tussen de 33e en 25e noorderbreedtegraad: van mei tot december.
Bij avontuurlijke reizen met overnachtingen in primitieve omstandigheden op het platteland
beschermt men zich in deze gebieden best tegen muggen.

Schistosomiase

Malaria

(Ty)

Japanse
encefalitis

HA

Europese
tekenencefalitis

GK°*

Buiktyfus

COLOMBIA

Hepatitis A

Landen

Gele koorts
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-

-

-

A/C

Opmerkingen

Er is geen risico voor malaria in Bogota en omstreken, noch in de andere grote steden. Er
is evenmin risico in de gebieden boven de 1.600 m in de Cordillera Occidental, Central en
Oriental.
In het grootste deel van het Carabische kustgedeelte (behalve in Cordoba) en in de
laagvlakte van Colombia tegen de grens met Venezuela, is er evenmin risico.
Er is wel een sterk van plaats tot plaats wisselend risico gans het jaar door in een aantal
plattelandsgebieden lager gelegen dan 1.600 m:
In de departementen die vet gedrukt zijn, is het risico in enkele gemeenten hoog, in de
andere departementen is het risico lager.
1) In het kustgebied aan de Stille Oceaan “Pacifico region”: in enkele gemeenten in de
departementen Narino, Cauca en Choco,
2) In de noordelijk gelegen “Uraba-Bajo Cauca region”: in enkele gemeenten in de
departementen Antioquia, Cordoba, Bolivar en Risaralda
3) In het tropische junglegebied van het Amazonebekken, de “Amazonia region”: in
enkele gemeenten in de departementen Amazonas en Vaupes
4) In de resterende gebieden ten oosten van de Andes "Orinoquia region": in enkele
gemeenten in de departementen Caqueta, La Guajira, Guainia, Guaviare, Meta,
Putamayo en Vichada.
Hier is bij overnachten in de landelijke gebieden in primitieve omstandigheden de inname
van malariatabletten aangewezen.
GK°*:

COMOREN

-

HA

(Ty)

-

-

-

C



GK°: Gelekoortsvaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk voor alle reizigers vanaf
de leeftijd van 9 maanden



GK*: Gelekoortsvaccinatie is niet strikt aanbevolen voor reizigers die enkel de
volgende gebieden <2.300 m ten westen van de Andes bezoeken: de departementen
Cauca, Nariño en Valle de Cauca, centraal en zuid-Choco, de steden Barranquilla,
Cali, Cartagena en Medellín. Hier kan men wel tegen gele koorts vaccineren als er
geen (relatieve) medische contra-indicatie bestaat.



Er is geen vaccin nodig voor reizigers die enkel de gebieden boven 2.300 m hoogte
bezoeken, inclusief de stad Bogotá en het departement San Andrès y Providencia
omdat er hier geen enkel risico voor gele koorts bestaat.
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HA

(Ty)

-

-

S

C



HA

(Ty)

-

-

-

-/A

COSTA RICA

Er is verwaarloosbaar tot geen malariarisico in het overgrote gedeelte van het land. Er is
geen malariarisico in de gebieden gelegen boven de 500 m, en ook niet in de steden. Er is
zeer laag risico voor malaria (nagenoeg uitsluitend door Plasmodium vivax) in de provincie
Limón in het canton Matina, waar sinds 2012 geen malaria meer werd gedetecteerd.
Bij avontuurlijke reizen op het platteland volstaan hier de maatregelen om zich te
beschermen tegen muggensteken 's avonds en 's nachts. Bij koorts ook steeds aan de
mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen)
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(Ty)

-

-

-

-
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-
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Opmerkingen

In het grootste deel van het land is er geen risico voor malaria.
Er is een laag tot verwaarloosbaar malariarisico op het platteland. Voor een reis met
overnachtingen in een degelijke muggenvrije kamer zijn er geen maatregelen nodig. In de
provincies grenzend aan Haïti is het malariarisico groter (vooral in de westelijke provincies
Dajabón, Elias Pina en San Juan). Sporadisch worden er gevallen van Plasmodium
falciparum malaria gesignaleerd in de provincie Altagracia, zelfs bij reizigers die in goede
hotels verblijven (Punta Cana). Extra aandacht voor de antimuggenmaatregelen van
valavond tot zonsopgang is hier aangewezen. Personen die na zonsondergang toch vele
uren buiten de hotelzone doorbrengen of tot ’s avonds laat excursies dieper in het
binnenland maken, of die avontuurlijk verblijven op het platteland en vooral in de westelijke
grensprovincies, kunnen overwegenchloroquine- Nivaquine® te nemen. In geval van koorts
bij terugkeer uit de Dominicaanse Republiek dient men aan malaria te denken.
Geen risico voor malaria in gebieden > 1.500 m, evenmin in de grote steden (o.a. Quito,
residentiële wijken van Guayaquil), noch op de Galapagos-eilanden.
Er is matig malariarisico:
• in de kustprovincies aan de westkant van de Andes (Stille Oceaan): Esmeraldas (vooral
hier is er risico; het is de noordelijke provincie grenzend aan Colombia), Manabi en
Pinchinca (net onder Esmeraldas), Los Riós, Guayas (in middendeel), en El Oro (in het
zuiden aan de grens met Peru)
• in de provincies aan de oostkant van de Andes (Amazonegebied): Sucumbios (in het
noorden), Orellana (Napo-river), Pastaza en Morona-Santiago)
• en in mindere mate in enkele andere provincies: Cotopaxi (centraal gelegen) en Loja
(aan de grens met Peru).
Hier is de inname van malariatabletten aangewezen voor overnachtingen in primitieve
omstandigheden in landelijke gebieden, beneden de 1.500 m of kan men kiezen voor
enkel antimugmaatregelen tussen zonsondergang en zonsopgang. Bij koorts ook steeds
aan de mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen.
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GK°*:


GK°: Er is risico voor gele koorts in de oostelijke helft van het land; hier is vaccinatie
strikt aanbevolen.



Er is geen risico en er is dus geen vaccin nodig voor reizigers die enkel de gebieden
boven de 2.300 m hoogte, de steden Guayaquil, Quito en de Galápagos eilanden
bezoeken.



GK*: Vaccinatie is in het algemeen niet aanbevolen voor reizigers die enkel de
volgende provincies lager dan 2.300 m ten westen van de Andes bezoeken:
Esmeraldas, Guayas, Los Rios, Manabi en aangewezen gebieden van Azuay, Bolivar,
Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Pichincha en
Tungurahua.



Vaccinatie tegen gele koorts is verplicht voor reizigers die vanuit een ander land
afreizen, waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika) en dit vanaf de leeftijd
van 1 jaar. Burgers en inwoners van Ecuador zijn verplicht om zich te laten vaccineren
tegen gele koorts bij vertrek naar een ander land waar gele koorts kan voorkomen
(Afrika, Zuid-Amerika).

(Ty)

-

-
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S

-

Opmerkingen

Er is geen malariarisico voor reizigers, er is enkel een uiterst beperkt malariarisico in het
Sennoris district in de El Faiyûm regio, van juni tot en met oktober (sinds 1998 zijn er
daar géén gevallen meer geweest. De WHO beveelt geen preventieve maatregelen voor
malaria meer aan voor deze gebieden.)
Gelekoortsvaccinatie is niet vereist indien men vanuit Europa vertrekt zonder tussenstop
in een land waar gele koorts kan voorkomen. Gele koorts komt hier nergens voor. Indien
men vanuit een ander land afreist (ook na een transit vanaf 12 uur in een internationale
luchthaven), waar gele koorts kan voorkomen, dient u wel gevaccineerd te zijn, en dit
vanaf de leeftijd van 9 maanden. Iedereen die van Soedan komt, moet een geldig
vaccinatiecertificaat bezitten of in het bezit zijn van een certificaat, uitgereikt door een
officiële Soedanese instantie, dat aangeeft dat de persoon in kwestie er niet ten zuiden
van 15° noorderbreedte verbleven heeft gedurende de laatste 6 dagen.

EL SALVADOR



HA

(Ty)

-

-

-

-/A

Er is nagenoeg geen malariarisico meer in El Salvador, en zeker niet in de gebieden
gelegen boven de 600 m, en ook niet in de steden.
Enkel in een aantal rurale, laaggelegen gebieden van de provincie Santa Ana, aan de
grens met Guatemala is er zeer beperkt malariarisico [uitsluitend P. vivax]. Bij
avontuurlijke reizen op het platteland volstaan hier de maatregelen om zich te
beschermen tegen muggensteken 's avonds en 's nachts. Bij koorts ook steeds aan de
mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar
gele koorts kan voorkomen)

ERITHREA

GK
*

HA

(Ty)

-

-

-

C

Risico voor malaria in de gebieden < 2.000 m, geen risico in de hoofdstad Asmara.
GK°*:
 GK*: Er is zeer laag risico in de noordelijk gelegen staten, grenzend aan Ethiopië en
Soedan : Anseba, Debub, Gash Barka, Mae Kel en Semenawi Keih Bahri.
Gelekoortsvaccinatie is niet strikt aanbevolen voor reizigers die deze staten
bezoeken. Hier kan men wel tegen gele koorts vaccineren als er geen (relatieve)
medische contra-indicatie bestaat.


Vaccinatie is niet vereist indien u rechtstreeks vanuit Europa vertrekt, zonder
tussenstop in een land waar gele koorts kan voorkomen.



Indien u vanuit een ander land vertrekt (zelfs na korte transit in de luchthaven), waar
gele koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika) is vaccinatie officieel vereist, en
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dit vanaf de leeftijd van 1 jaar.


ESTLAND

-
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ETHIOPIE
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-
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S
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vaccinatie is niet aanbevolen voor andere dan de hierboven vermelde staten,
inclusief de eilanden van Dahlak Archipelago.

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan
10 jaar geleden is.




Er is malaria in de lager gelegen gebieden beneden 2000 m. Hier gelden
volgende aanbevelingen:
o

Bij reizen met overnachtingen in een niet-muggenvrije kamer (zeker op het
platteland) zijn muggenwerende maatregelen in combinatie met
malariapillen aanbevolen

o

Personen die overdag een malariagebied bezoeken en die ‘s avonds in een
muggenvrije kamer verblijven, lopen geen risico en moeten geen
malariatabletten innemen, maar ze dienen steeds een muggenrepellent op
zak te hebben en die in de vroege ochtend, ‘s avonds en ‘s nachts te
gebruiken indien ze op dat moment niet in hun hotel zijn.

Er is geen malariarisico boven de 2000 m, dus ook geen risico in de hoofdstad
Addis Abeba.

GK°*:
-

-

-

FALKLAND

-

HA

(Ty)

-

-

FILIPPIJNEN
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-
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GK°: Vaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk voor alle reizigers vanaf de
leeftijd van 9 maanden aangezien gele koorts in dit land kan voorkomen of er
voorkomt.
GK*: Vaccinatie is niet strikt aanbevolen voor reizigers die enkel de oostelijke
provincies Afar en Somalië bezoeken (Hier kan men wel tegen gele koorts vaccineren
als er geen (relatieve) medische contra-indicatie bestaat).
Indien men vanuit een ander land vertrekt (ook na een transit vanaf 12 uur in een
internationale luchthaven), waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika) is
vaccinatie officieel vereist, en dit vanaf de leeftijd van 9 maanden.

-

S A/C
°
Er is geen malariarisico
 in Manilla en in de andere stedelijke gebieden, en verder ook niet in de vlakten
(“plains”) noch in de gebieden gelegen boven de 600 m.
 op de eilanden Aklan, Albay, Benguet, Bilaran, Bohol, Camiguin, Capiz,
Catanduanes, Cavite, Cebu, Guimaras, Iloilo, northern & southern Leyte,
Marinduque, Masbate, eastern, western & northern Samar, Sequijor, Sorsogon,
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Surigao Del Norte
Op de overige eilanden (dus ook Luzon) is er een wisselend malariarisico:
indien men een goed georganiseerde toeristische reis onderneemt, met overnachtingen
in degelijke muggenvrije hotelkamers, zijn de maatregelen om zich te beschermen tegen
muggensteken 's avonds en 's nachts voldoende als bescherming tegen malaria (bij
koorts aan malaria denken en een arts raadplegen.) Enkel voor de andere reizigers voor
een verblijf op primitieve wijze op het platteland is de inname van malariapillen
aangewezen.
S°: schistosomiase komt alleen voor op Luzon, Mindoro, Samar, Leyte en Mindanao.
.
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-

-

S

C

GK°: De vaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk aangezien gele koorts in dit land
voorkomt. Indien men afreist vanuit een ander land waar gele koorts kan voorkomen
(Afrika, Zuid-Amerika) is vaccinatie wel officieel verplicht.
Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10
jaar geleden is.
Er is een beperkt malariarisico in enkele dorpen in het oosten van het land, grenzend aan
Azerbaijan. Geen gevallen door lokale overdracht meer gesignaleerd sinds 2013.
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-
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(Ty)

-

S

C

-
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Opmerkingen

Er was zeer beperkt risico voor malaria (enkel P. vivax) van mei tot oktober in de dorpen
van de Evrotas-delta in het Lakonia-district (een gebied van 20 km 2), een landbouwgebied
met veel migranten. Geen gevallen door lokale overdracht meer gesignaleerd in 2014 en
2015. In de toeristische gebieden is er geen risico voor malaria.
Er is geen malariarisico in de hoofdstad, noch in de gebieden gelegen boven de 1.500 m.
Er is enkel malariarisico (hoofdzakelijk door Plasmodium vivax, de goedaardige vorm van
malaria) in de landelijke laaglandgebieden (beneden 1.500 m):
 Matig tot hoog risico in de departementen Escuintla en Alta Verapaz
 Laag risico in de departementen Baja Verapaz, Chiquimula, Izabal, Petén,
Suchitepéquez en Zacapa.
Bij avontuurlijke reizen met overnachtingen in primitieve omstandigheden op het platteland
is de inname van malariatabletten aangewezen zoals besproken in NOTA 1, of (voor de
laagrisicodepartementen) kan men kiezen voor enkel antimugmaatregelen tussen
zonsondergang en zonsopgang. Bij koorts aan malaria denken en een arts raadplegen.

GK°: De vaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk aangezien gele koorts in dit land
voorkomt. Indien men afreist vanuit een ander land (ook een transit langer dan 12 uur in
de luchthaven) waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika) is vaccinatie wel
officieel verplicht.

Meest recente info – zie: www.itg.be -> 'reisgeneeskunde'

GUINEA
(Equatoriaal)

GK°

HA

(Ty)

-

-

S

C

GK°: De vaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk aangezien gele koorts in dit land
voorkomt. Indien men afreist vanuit een ander land waar gele koorts kan voorkomen
(Afrika, Zuid-Amerika) is vaccinatie wel officieel verplicht.
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Opmerkingen





Er is geen risico voor malaria in de steden Georgetown, New Amsterdam, Pomeroon
Supenaam en Upper Demarara-Berbice .
Er is belangrijk malariarisico in de volgende regio’s: Barimi-Waini, Cuyuni-Mazaruni,
Potaro-Siparuni, Upper Takutu-Upper Essequibo) en Upper Demerara-Berbice. Hier
is de inname van malariatabletten aangeraden.
zeer laag risico in regio Essequibo Islands-West Demerara, Mahaica-Berbice en
(East Berbice-Corentyne . Bij het doorbrengen van de nachten in primitieve
omstandigheden kan men preventief malariatabletten innemen of kan men kiezen
voor enkel antimugmaatregelen tussen zonsondergang en zonsopgang. Bij koorts
aan malaria denken en een arts raadplegen

GK°:
 vaccinatie tegen gele koorts is strikt aanbevolen tot noodzakelijk voor alle reizigers vanaf
de leeftijd van 9 maanden.
 Vaccinatie tegen gele koorts is verplicht voor reizigers vanaf de leeftijd van 1 jaar die
vanuit een ander land afreizen, waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika).
GUYANA (Frans)

GK

HA

(Ty)

-

-

-

A/C

Er is geen risico voor malaria in de steden Cayenne en Kourou en het malariarisico is zeer
beperkt in de rest van de kuststreek. Hier zijn geen preventieve maatregelen nodig.
Vooral in het grensgebied met Brazilië (verschillende haarden langs de Oiaopoque rivier) en
Suriname (verschillende haarden langs de Maroni rivier) is er belangrijk malariarisico en is
de inname van malariatabletten aangewezen. In de rest van het binnenland is het risico laag
tot verwaarloosbaar en volstaan maatregelen tegen muggenbeten bij overnachtingen in
primitieve omstandigheden (en bij koorts aan malaria denken).
GK: vaccinatie tegen gele koorts is verplicht voor alle reizigers vanaf de leeftijd vanaf 1 jaar.
Vaccinatie tegen gele koorts aanbevolen voor reizigers vanaf de leeftijd van 9 maanden.

HAITI

-

HA

(Ty)

-

-

-

A/B

HONDURAS



HA

(Ty)

-

-

-

A/B

Er is malariarisico (uitsluitend door P. falciparum, de gevaarlijke vorm van malaria – nog
steeds chloroquinegevoelig tot op heden) het volledige jaar door in het hele land, ook in de
kust- en grensgebieden. Het risico is zeer laag in de voornaamste stedelijke wijken van Portau-Prince. Bij overnachten in primitieve omstandigheden zijn muggenwerende maatregelen
en inname van tabletten nodig.
- Er is geen risico voor malaria in de grote steden.
Er is malariarisico door Plasmodium falciparum in de landelijke gebieden van de
departementen van Gracias a Dios. Het risico is veel geringer in de departementen
Colon, Olancho en Yoro.

Meest recente info – zie: www.itg.be -> 'reisgeneeskunde'

-

- In de landelijke gebieden van de departementen Gracias a Dios en Colon is er hoog
malariarisico voor Plasmodium vivax (de goedaardige vorm van malaria); het risico is
matig in de departementen Atlantida, Olancho en Yoro.
Bij avontuurlijke reizen met overnachtingen in primitieve omstandigheden op het
platteland in deze gebieden is de inname van malariatabletten aangewezen zoals
hieronder besproken of kan men kiezen voor enkel antimugmaatregelen tussen
zonsondergang en zonsopgang. Bij koorts ook steeds aan de mogelijkheid van malaria
denken en een arts raadplegen.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar
gele koorts kan voorkomen)

HONG KONG

-

(HA)

-

-

JE

-

-

Sporadische gevallen van JE.

HONGARIJE

-

(HA)

-

TBE

-

-

-

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10
jaar geleden is.

INDIA



HA

Ty

-

JE

-

(A/C)
In India is er kans op malariabesmetting (en ook op de Andaman- en Nicobar-eilanden), maar
de kans varieert sterk naargelang de streek, het seizoen en het jaar. Voor de reizigers in
India die in goede omstandigheden de nachten doorbrengen (in degelijke muggenvrije
hotelkamers) volstaan de maatregelen tegen muggensteken ‘s avonds en ’s nachts.
Voor reizigers die niet kunnen overnachten in muggenvrije ruimten en die naar een van de
volgende gebieden gaan kan chemoprofylaxie aanbevolen zijn:
Andhra Pradesh (a small part) , Orissa, Assam of Madhya Pradesh. Voor meer details zie
www.itg.be

Europese
tekenencefalitis
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(Ty)

-

JE

Malaria

Buiktyfus
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Hepatitis A

Landen

Gele koorts
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Opmerkingen

INDONESIE
 eilanden ten westen
van Lombok



-

-/A

Er is geen malariarisico op Java, Bali, de westkust van Lombok, en ook niet in de steden/
stedelijke gebieden van alle Indonesische eilanden (behalve in Papua & West Papua).
Indien men dus enkel hier verblijft, zijn er geen extra maatregelen nodig.
Er is vrijwel geen malariarisico in de belangrijke toeristische gebieden op de rest van
Lombok, Zuid West Sulawesi en de Gili-eilanden (tussen Bali en Lombok). Men moet zich
enkel beschermen tegen muggensteken, maar bij koorts moet men steeds aan malaria denken
en een arts raadplegen.
In vele andere gebieden van Indonesië is er in sommige districten (wisselend) malariarisico.
• op de westelijk gelegen eilanden: Sumatra en enkele van de omliggende eilanden
• op de noordelijk gelegen eilanden: Kalimantan (Borneo), Noord en Zuid Oost-Sulawesi
(Celebes)
Voor een toeristische reis met overnachting in degelijke muggenvrije hotelkamers, zijn de
maatregelen om zich te beschermen tegen muggensteken 's avonds en 's nachts voldoende
als bescherming tegen malaria. Bij koorts moet men steeds ook aan malaria denken en een
arts raadplegen.
Bij avontuurlijke reizen met overnachtingen in primitieve omstandigheden op het platteland in
de malariagebieden kan men malariatabletten innemen, of kan men kiezen voor enkel
antimugmaatregelen tussen zonsondergang en zonsopgang. Bij koorts ook steeds aan de
mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen.
S° enkel aanwezig op Sulawesi.

 Eilanden ten oosten
van Lombok

IRAK





HA

HA

Ty

(Ty)

-

-

JE

-

-

-

C

-

Er is reëel malariarisico het hele jaar door in de meeste regio’s van de 5 oostelijke provincies
• East Nusa Tenggara (Sumba, Flores, Komodo, West-Timor)
• Maluku & North Maluku (Molukken)
• Papua & West Papua.
Hier is de inname van malariatabletten aangewezen
In het grootste deel van Irak is er geen enkel malariarisico.
Er is mogelijk een zeer laag malariarisico (exclusief door de goedaardige vivax-malaria) van
mei tot en met november in de gebieden beneden de 1.500 m in de provincies ten noorden
van de 35e breedtegraad (Duhok, Erbil, Sulaimaniya). Sinds 2009 zijn geen malariagevallen
meer waargenomen. Er zijn geen antimalariamaatregelen nodig.

Schistosomiase
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-

A/C

ISRAEL

-

(HA)

(Ty)

-

-

-

-

GK

HA

(Ty)

-

-

S

C



HA

(Ty)

-

-

-

A

IVOORKUST
JAMAICA

Malaria

IRAN

Landen

Japanse
encefalitis

Buiktyfus

Europese
tekenencefalitis

Hepatitis A

Gele koorts

Meest recente info – zie: www.itg.be -> 'reisgeneeskunde'

Opmerkingen

In het grootste deel van Iran is er geen enkel malariarisico.
Er is enkel een zeer laag malariarisico van maart tot november in afgelegen landelijke
gebieden van enkele zuidoostelijke provincies (tropisch gedeelte van Iran) met name in de
provincies Hormozgan, in het tropische gedeelte van Kerman, en in het zuidelijk deel van
Sistan & Baluchestan. Hier is voor overnachtingen in primitieve omstandigheden in afgelegen
landelijke gebieden de inname van malariatabletten aangewezen.

 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen)
JAPAN

-

-

-

TB
E

JE

-

-

JEMEN

-

HA

(Ty)

-

-

S

A/C

TBE enkel in Hokkaido
Er is geen malariarisico in de hoofdstad San’a. In de rest van het land is er malariarisico, dat
echter gering is van maart tot en met augustus zodat maatregelen om zich te beschermen
tegen muggensteken tussen zonsondergang en zonsopgang in die periode meestal voldoende
zijn (en denk aan malaria in geval van koorts). Enkel van september tot en met februari gelden
dan voor een verblijf in primitieve omstandigheden de aanbevelingen ter preventie van malaria.
Op het eiland Socotra is een zeer beperkt risico maatregelen tegen muggensteken tussen
zonsondergang en zonsopgang zijn hier echter voldoende. In geval van koorts moet men ook
steeds aan de mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen .
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Malaria
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Opmerkingen

-

S

-

-

-

-

Zeer beperkt risico van augustus tot en met november op Sao Tiago Island en Boa Vista.
Indien men op primitieve wijze de nacht doorbrengt in deze gebieden zijn de
antimuggenmaatregelen tussen zonsondergang en zonsopgang voldoende; er wordt geen
chemoprofylaxe meer aangeraden door de Wereldgezondheidsorganisatie.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen)

KAMEROEN
KAZACHSTAN
KENIA
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HA

(Ty)

TBE

-

-

-

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10 jaar
geleden is.

GK°*

HA

(Ty)

-

-

S

C

Er is normaal gesproken geen tot zeer weinig risico in Nairobi. Er is belangrijk risico in alle
gebieden beneden de 1.500 m, en het risico is lager (maar sterk wisselend en zeker niet
geheel afwezig) boven de 1.500 m. Er is geen risico in de hooggelegen gebieden boven 2.500
m in de volgende provincies: Central, Eastern, Nyanza, Rift Valley en Western Provinces. De
meeste reizigers zullen echter meerdere gebieden doorkruisen en zullen dus maatregelen
moeten nemen om zich tegen malaria te beschermen.
GK°*:
- GK°: vaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk vanaf de leeftijd van 9 maanden,
aangezien gele koorts in dit land voorkomt.

KOEWEIT

-

(HA)

(Ty)

-

-

-

-

-

GK*: er is een zeer laag risico in de steden Nairobi en Mombasa, en in een aantal
oostelijke gebieden, namelijk volledig de noordoostelijke provincies; de staten Kilifi, Kwale,
Lamu, Malindi en Tanariver in de kustprovincie. Gelekoortsvaccinatie is niet strikt
aanbevolen voor reizigers die enkel deze gebieden met zeer laag risico bezoeken (hier kan
men wel tegen gele koorts vaccineren als er geen (relatieve) medische contra-indicatie
bestaat).

-

Indien u vanuit een ander land afreist, waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, ZuidAmerika), dient u wel officieel gevaccineerd te zijn.
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-

JE

-

-

Er is enkel een zeer beperkt malariarisico [uitsluitend onder de vorm van de goedaardig
verlopende P. vivax] in enkele afgelegen haarden in het zuiden van Noord-Korea: er is geen
chemoprofylaxe nodig, zo nodig muggenbescherming.

JE

-

-

Er is enkel een zeer beperkt malariarisico [uitsluitend P.vivax] in enkele afgelegen haarden in
het noorden van Zuid-Korea (ten noordwesten van de Imijn-rivier in de noordelijke provincies
Gyeonggi-do en Gangwon Do en de stad Incheon (aan de gedemilitariseerde zone DMZ)) (en
in de aanpalende gebieden in het zuiden van Noord-Korea): er is geen chemoprofylaxe nodig,
zo nodig muggenbescherming.

TBE

-

-

-

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10 jaar
geleden is.

TBE

-

-

(A)

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10 jaar
geleden is.
Er is een beperkt malariarisico in sommige delen in het zuiden en het westen van het land,
vooral in de streken Batken, Osh en Jalal-Abad (in de grensgebieden met Tadjikistan en
Oezbekistan) en in de buitenwijken van Bishkek; geen gevallen door lokale overdracht meer

Opmerkingen

(Democratische
Volksrepubliek)
KOREA (Z)

-

(Republiek)

gesignaleerd sinds 2011. Antimugmaatregelen volstaan hier.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen)
LAOS



HA

(Ty)

-

JE

S

C

Er is geen risico voor malaria in de hoofdstad Vientiane en het risico is laag in de stad Luang
Prabang. Voor de meeste georganiseerde reizen met overnachting in degelijke muggenvrije
kamers, volstaan dus de maatregelen ter preventie van muggensteken, en is geen inname van
malariapillen nodig. Bij koorts dient wel steeds aan de mogelijkheid van malaria te worden
gedacht. Verder is er malariarisico in het volledige land.

LESOTHO



HA

(Ty)

-

-

-

-

 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen)

LETLAND

-

(HA)

-

TBE

-

-

-

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10 jaar
geleden is.
Er is een beperkt malariarisico in verafgelegen gebieden van juni tot oktober, bijna uitsluitend
door de goedaardig verlopende P. vivax-vorm.

Meest recente info – zie: www.itg.be -> 'reisgeneeskunde'

LIBANON

-

HA

(Ty)

-

-

S

-

Landen

Gele koorts

Hepatitis A

Buiktyfus

Europese
tekenencefalitis

Japanse
encefalitis

Schistosomiase
Malaria

Meest recente info – zie: www.itg.be -> 'reisgeneeskunde'

LIBERIA

GK

HA

(Ty)

-

-

S

C

LIBIE



HA

(Ty)

-

-

S

-

LITOUWEN

-

HA

-

TBE

-

-

-

MACAO

-

(HA)

-
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-
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Opmerkingen

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10 jaar
geleden is.

Er is malariarisico het ganse jaar door in het ganse land en malariatabletten zijn aangewezen.
Het risico is laag tot zeer laag in de centrale gedeelten (hooggelegen plateaus) en laag in het
zuiden; hier kan men preventief malariatabletten innemen of kiezen voor enkel
antimugmaatregelen tussen zonsondergang en zonsopgang. Bij koorts steeds ook aan de
mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen.

MALAWI



HA

(Ty)

-

-

S

C
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen)

MALEDIVEN
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-

-

-
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(Ty)

-

JE

-

-

MALEISIE
 Toeristische reis, in
de kustgebieden,
steden en de
meeste andere
toeristische
gebieden

Er is geen risico voor malaria in de kustgebieden, de steden, stedelijke gebieden, en in de
meeste andere toeristische gebieden. Er is enkel malariarisico in afgelegen haarden diep in het
binnenland. Indien men uitsluitend in de steden overnacht, of indien het om een goed
georganiseerde toeristische reis gaat met verblijf in degelijke muggenvrije kamers, zijn de
maatregelen om zich te beschermen tegen muggensteken tussen zonsondergang en
zonsopgang zeker voldoende, ook indien er enkel daguitstappen naar de jungle worden
gemaakt, (maar hier is het aangeraden om steeds een muggenrepellent op zak te hebben voor
’s avonds of in de vroege ochtend.). Bij koorts aan malaria denken en een arts raadplegen.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen)

 Avontuurlijke reis



HA

(Ty)

-

JE

S

C

Er is wel malariarisico (maar eerder laag) in de jungle van het binnenland
− in de staten Sarawak en Sabah (= Oost-Maleisië op het eiland Borneo);
− in centraal gelegen provincies Kelantan, Perak en Pahang op het schiereiland “Malakka” (=

Meest recente info – zie: www.itg.be -> 'reisgeneeskunde'

West-Maleisië) en ook in het Teman Negara National Park, maar niet in de toeristische
trekpleisters van de Cameron Highlands. Enkel bij avontuurlijke reis met overnachtingen in de
jungle is de inname van malariapillen aangewezen.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen)
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GK

HA
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-

S

C
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MAROKKO

-

HA

(Ty)

-

-

S

-

GK: De vaccinatie is in elk geval strikt aanbevolen door de WHO voor alle reizigers vanaf de
leeftijd van 9 maanden die naar de zuidelijke gebieden van de Saharawoestijn reizen.
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C

Opmerkingen

Er is geen malariarisico in de noordelijke provincies: Dakhlet-Nouadhibou en Tiris-Zemour. Er is
reëel malariarisico beneden de 22ste noorderbreedtegraad (en is dus ook in de hoofdstad
Nouakchott). In de provincies Adrar en Inchiri (gelegen tussen de noordelijke en zuidelijke
provincies) is er malariarisico tijden het regenseizoen (van juli tot en met oktober).
GK°*
Vaccinatie tegen gele koorts is niet vereist indien men vanuit België vertrekt. Indien men vanuit
een ander land afreist waar wel gele koorts kan voorkomen (Afrika of Zuid-Amerika) is
vaccinatie verplicht vanaf de leeftijd van 1 jaar.
De vaccinatie is strikt aanbevolen door de WHO voor alle reizigers vanaf de leeftijd van 9
maanden die naar de zuidelijke gebieden van de Saharawoestijn reizen.
Voor de andere reizigers is vaccinatie niet strikt aanbevolen (hier kan men wel tegen gele koorts
vaccineren als er geen (relatieve) medische contra-indicatie bestaat).

MAURITIUS
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 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen)
Er was belangrijk malariarisico, maar in de voorbije jaren is dit risico zeer sterk gedaald, en het
risico beperkt zich tot bepaalde haarden waar geen reizigers of expatriaten komen.
Antimugmaatregelen volstaan.
Bij koorts steeds snel aan de mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen)

MELANESIE
 Fiji-eilanden



HA

(Ty)

-

-

-

 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen)

 Nieuw-Caledonië



HA

(Ty)

-

-

-

 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen)

 Solomoneilanden



HA

(Ty)

-

-

C

Er is een belangrijk risico voor malaria op de meeste eilanden [uitzondering zijn enkele eilanden
in het oosten en het zuiden].

 Tuvalu

-

HA

(Ty)

-

-

-

Meest recente info – zie: www.itg.be -> 'reisgeneeskunde'

 Vanuatu

-

HA

(Ty)

MEXICO

-

-

C

Er is een laag tot matig risico voor malaria [geen tot verwaarloosbaar malariarisico op het eiland
Futuna].

Er is geen risico voor malaria in de gebieden boven de 1.000 m en dus ook niet in het district
van Mexico stad. In de toeristische gebieden langs de kust van Mexico is het risico ook
onbestaande. Voor de overgrote meerderheid van de toeristische reizen dient men dus geen
malariatabletten in te nemen.

-

 Toeristische
gebieden

 Afgelegen gebieden

-

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

HA

(Ty)

-

-

-

-/A

Er is verder zeer laag risico in de staten Chihuahua, Durango, Nayarit, Quintana Roo en
Sinaloa.
Er is laag malariarisico (nagenoeg uitsluitend door Plasmodium vivax, de goedaardige vorm van
malaria), in beperkte haarden in sommige rurale gebieden in de staten Chiapas en Costa.
Bij avontuurlijke reizen met overnachtingen in primitieve omstandigheden op het platteland in
deze gebieden beneden de 1.000 m volstaan de maatregelen tegen muggenbeten 's avonds en
's nachts. Bij koorts ook aan de mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen)

Malaria

Japanse
encefalitis
Schistosomiase

Europese
tekenencefalitis

Buiktyfus

Hepatitis A

Landen

Gele koorts
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Opmerkingen

MICRONESIE
 Guam

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

 Kiribati



HA

(Ty)

-

-

-

-

 Mariana Eilanden

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

 Marshall Eilanden

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

 Nauru



HA

(Ty)

-

-

-

-

 Palau

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

 Wake Eiland

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

MOLDAVIË

-

(HA)

(Ty)

TBE

-

-

MONGOLIE

-

HA

(Ty)

TBE

-

-

MOZAMBIQUE



HA

(Ty)

-

S

C

JE

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10 jaar
geleden is.

Ty

-

JE

-

Malaria

HA

Japanse
encefalitis
Schistosomiase

Europese
tekenencefalitis



Buiktyfus

MYANMAR (Birma)

Hepatitis A

Landen

Gele koorts
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Opmerkingen

A/C

Er is geen malariarisico in de steden en stedelijke gebieden (Yangon (Rangoon) en Mandeley)
en in de centrale vlakten en droge landstreken, maar hier en daar kunnen nog enkele kleine
haarden waar malaria-overdracht mogelijk is, blijven bestaan.
Ook het kustgebied is malariavrij, behalve in enkele kustgebieden in de staat Rahkine.
In de genoemde gebieden zonder malaria zijn er geen preventieve maatregelen nodig.
Er is wisselend risico voor malaria in afgelegen rurale of beboste gebieden lager gelegen
dan 1.000 m.
 voor reizigers die in de grote toeristische plaatsen in goede omstandigheden de nachten
doorbrengen) in degelijke muggenvrije kamers volstaan de maatregelen tegen
muggensteken tussen zonsondergang en zonsopgang (en bij koorts ook aan malaria
denken en een arts raadplegen);
 voor de andere reizigers is de inname van malariatabletten aangewezen (volgens het
risicogebied):
a) het volledige jaar in de staat Karen (Kayin), aan de grens met Thailand (hier is
mefloquineresistentie)
b) seizoensgebonden risico:
- van maart tot december in de oostelijk gelegen staten Kachin, Kayah en Shan is
mefloquineresistentie; in de andere staten Chin, Mmon, Rakhine, de provincies Pegu,
Hlegu en Hmawbi, en de gemeenten van Taikkyi van de provincie Yangon (vroeger
Rangoon)
- van april tot december in de rurale gebieden van de provincie Tenasserim.
- van mei tot december in Irrawaddy Div. en de landelijke gebieden van provincie Mandalay.
In deze veelbezochte gebieden in de centrale vlakte tussen Mandalay en Yangon
(Rangoon), bevloeid door de Irrawady-rivier, is het risico voor malaria erg laag, vooral in de
oostelijke kant. Hier volstaan antimuggenmaatregelen bij verblijf in goede omstandigheden
(en bij koorts ook aan malaria denken).
- van juni tot november in de landelijke gebieden van de provincies Magwe en Sagaing.
Overigens is er in de oostelijke helft van het land belangrijke Lariam® resistentie, zodat hier
Atovaquone/Proguanil - Malarone® of doxycycline aangewezen is.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen)

NAMIBIE
 Noordelijke zone,
Ovambo



HA

(Ty)

-

-

S

C

Er is enkel risico voor malaria in de noordelijke helft van het land:
in een strook van 100-150 km langs de grens met Angola het volledige jaar door; met
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name in de Caprivi-provincie, de Okavango-provincie (het gebied ten zuiden van de Kavangorivier) en de Kunene-regio (langsheen de Kunene-rivier);
in de overige noordelijke provincies Oshana, Oshikoto, Omusati en Ohangwena en in de
wat meer centraal gelegen provincies Omaheke en Otjozondjupa en in het Etosha National
Park van november tot en met juni. Van juli tot en met oktober moet men wel
antimuggenmaatregelen toepassen tussen zonsondergang en zonsopgang. In geval van
koorts moet men ook steeds aan de mogelijkheid van malaria denken.
 Andere gebieden



HA

(Ty)

-

-

-

-

HA

Ty

-

JE

-

A/C

 Andere streken (en
Katmandu)



HA

Ty

-

JE

-

-

NICARAGUA

-

HA

(Ty)

-

-

-

A/B

NIEUW-ZEELAND

-

-

-

-

-

-

GK

HA

(Ty)

-

-

S

C

GK: De vaccinatie is verplicht voor alle reizigers vanaf de leeftijd van 1 jaar (en aanbevolen
vanaf de leeftijd van 9 maanden voor de reizigers naar de zuidelijke gebieden van de
Saharawoestijn).

NIGERIA

GK°

HA

(Ty)

-

-

S

C

GK°: De vaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk aangezien gele koorts in dit land
voorkomt. Indien men afreist vanuit een ander land waar gele koorts kan voorkomen (Afrika,
Zuid-Amerika) is vaccinatie wel officieel verplicht.

OEGANDA

GK°

HA

(Ty)

-

-

S

C

GK°: De vaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk aangezien gele koorts in dit land
voorkomt. Indien men afreist vanuit een ander land waar gele koorts kan voorkomen (Afrika,
Zuid-Amerika) is vaccinatie wel officieel verplicht.

Malaria

Europese
tekenencefalitis



Japanse
encefalitis

Buiktyfus

 Smalle grensstrook
met Indië (Terai)

Landen

Gele koorts

Hepatitis A

Schistosomiase
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Opmerkingen

NEPAL

NIGER

-

Er is enkel malariarisico (overwegend met de goedaardige vivax malaria) in de rurale
gebieden van de Terai, dit zijn de zuidelijke provincies in de smalle grensstrook met Indië, die
lager dan 1.200 m liggen. Occasioneel zijn er nog epidemieën met Plasmodium falciparum
malaria van juli tot en met oktober. Ook het risico voor vivax malaria is seizoensgebonden.
Reizigers die in primitieve omstandigheden de nachten doorbrengen in de malariagebieden in
de Teraï, vooral in de grensgebieden met India, kunnen kiezen voor enkel
antimugmaatregelen tussen zonsondergang en zonsopgang (bij koorts ook steeds aan de
mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen) of de inname van malariatabletten
zoals hieronder besproken (behalve in Chitwan National Park waar het risico verwaarloosbaar
laag is en waar antimugmaatregelen alleen volstaan).
In de rest van Nepal is er geen malariarisico, en dus ook niet in de hoofdstad Kathmandu.
Er is laag malariarisico het ganse jaar door (overwegend Plasmodium vivax, de goedaardige
vorm van malaria) in een aantal gemeenten in de Region Autonoma del Atlantico Norte en
verder nog sporadische gevallen in de gemeenten Boaca, Chinandega, Jinoteca, Léon en
Matagalpa.
Bij avontuurlijke reizen met overnachtingen in primitieve omstandigheden op het platteland in
deze gebieden is de inname van malariatabletten aangewezen zoals hieronder beschreven of
kan men kiezen voor enkel antimugmaatregelen tussen zonsondergang en zonsopgang. Bij
koorts ook steeds aan de mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen.
Er zijn wel sporadisch gevallen genoteerd in een aantal andere gemeenten in de centrale en
westelijke departementen; maar het risico is er laag tot verwaarloosbaar.
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OEKRAÏNE

-

HA

(Ty)

TBE

-

-

-

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10
jaar geleden is.

OEZBEKISTAN

-

HA

OMAN



(HA)

(Ty)

(Ty)
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-

-

-

A

-

-

S

-

Opmerkingen

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10
jaar geleden is.
Sporadische autochtone gevallen van malaria worden gerapporteerd in sommige plaatsen
in het zuidelijk en oostelijk landsgedeelte aan de grens met Afghanistan, Kyrgyzstan en
Tadjikistan (Surkhanda-rinskaya Region: Uzunskiy, Sariassiskiy en Shurchinskiy district).
Antimugmaatregelen volstaan hier.
Er is een zeer beperkt risico voor malaria in enkele afgelegen gebieden. Er worden geen
preventieve maatregelen voor malaria aangeraden door de WHO.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen).

OOST-TIMOR



HA

Ty

-

JE

-

C

PAKISTAN



HA

Ty

-

JE

-

A/C

Er is geen malariarisico in de gebieden hoger gelegen dan 2.000 m (hoofdzakelijk
gesitueerd in het hooggebergte in het uiterste noorden); ook niet in het centrum van de
grote steden. In de rest van het land gelden vooral in de landelijke gebieden tussen juli en
december de aanbevelingen ter preventie van malaria van ZONE C.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen).

PANAMA
Kanaalzone +
Panamacity

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

Er is geen malaria in Panamacity en in de kanaalzone
GK: Er is geen vaccin nodig voor reizigers die enkel de gebieden ten westen van de
kanaalzone, de stad Panama, de kanaalzone zelf en de eilanden Balboa en San Blas
bezoeken waar er geen risico voor gele koorts bestaat.

Ten oosten van
Panamakanaal

GK°

HA

(Ty)

-

-

-

A/C

Ten oosten van het Panamakanaal, richting Colombia (in Darién, Kuna Yala (San Blas),
en het oostelijk deel van Panama en Colon is de inname van malariatabletten
aangewezen zoals hieronder beschreven. Hier werd Chloroquine-resistente Plasmodium
falciparum malaria gerapporteerd.
GK°: Gelekoortsvaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk voor alle reizigers vanaf
de leeftijd van 9 maanden die naar de vastelandgebieden ten oosten van de kanaalzone
gaan (het hele territorium Embera en Kuna Yala, de provincie Darién en gebieden van de
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provincies Colon en Panama ten oosten van de Kanaalzone

Ten westen van
Panamakanaal

-

HA

(Ty)

-

-

-

A/B

Ten westen van het Panamakanaal, richting Costa Rica (in de provincies Bocas del Toro
(Ngäbe Bugle), Chiriqui, Veraguas, het westelijk deel van Panama en Colon) is voor
overnachtingen in primitieve omstandigheden in landelijke gebieden de inname van
malariatabletten aangewezen zoals hieronder beschreven of kan men kiezen voor enkel
antimugmaatregelen tussen zonsondergang en zonsopgang.
GK: Er is geen vaccin nodig voor reizigers die enkel de gebieden ten westen van de
kanaalzone, de stad Panama, de kanaalzone zelf en de eilanden Balboa en San Blas
bezoeken waar er geen risico voor gele koorts bestaat.

PAPUA N.GUINEA

Malaria

Japanse
encefalitis
Schistosomiase

Europese
tekenencefalitis

Buiktyfus

Hepatitis A

Landen

Gele koorts
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HA

Ty

-

-

-

C

HA

(Ty)

-

-

-

-/A

Opmerkingen

Er is belangrijk malariarisico in alle gebieden lager dan 1.800 m.

PARAGUAY
 Grensgebied met
Brazilië

GK°

In het overgrote deel van Paraguay is er geen enkel risico voor malaria, en zijn dus geen
antimalariamaatregelen nodig. Er is geen risico in de steden, noch in de toeristische
oorden en hun omgeving, zoals t.h.v. de watervallen van Iguaçu.
Er is enkel beperkte kans voor malaria in sommige landelijke gebieden in het oosten aan
de grens met Brazilië in de departementen Alto Parana (tegenover de Foz do Iguaçu) en
Caaguazú. Voor overnachtingen in primitieve omstandigheden in deze landelijke gebieden
zijn de maatregelen tegen muggenbeten 's avonds en 's nachts voldoende als
bescherming tegen malaria (en bij koorts ook steeds aan de mogelijkheid van malaria
denken en een arts raadplegen).
GK° Vaccinatie tegen gele koorts is strikt aanbevolen tot noodzakelijk voor alle reizigers
ouder dan 9 maanden. Vaccinatie tegen gele koorts is niet strikt aanbevolen voor reizigers
die enkel de stad Asunción bezoeken.
Vaccinatie tegen gele koorts is verplicht voor alle reizigers vanaf de leeftijd van 9 maanden
die vanuit een ander land afreizen, waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, ZuidAmerika).



Japanse encefalitis

Schistosomiase

Malaria

Europese
tekenencefalitis

Buiktyfus

Hepatitis A

Landen

Gele koorts

Meest recente info – zie: www.itg.be -> 'reisgeneeskunde'

-

-

-/A/C

Opmerkingen

PERU
GK°*

HA

(Ty)

-

-

-

-

Er is geen malariarisico in de grote steden (behalve in de buitenwijken van
Iquitos), noch in alle gebieden hoger gelegen dan 2.000 m. Hier zijn dus geen
preventieve malariamaatregelen nodig.
In de kustgebieden ten westen van het Andes-gebergte is het malariarisico ook
zeer laag tot verwaarloosbaar. Voor overnachtingen in primitieve
omstandigheden in de landelijke gebieden zijn de maatregelen tegen
muggenbeten 's avonds en 's nachts voldoende (bij koorts ook steeds aan de
mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen).
Er is nagenoeg uitsluitend malariarisico (door de gevaarlijke vorm Plasmodium
falciparum) in het Amazonegebied in het departement Loreto (+ in de buitenwijken
van de stad Iquitos). Hier is de inname van malariatabletten aangewezen zoals
hieronder besproken.

- GK°: De gelekoortsvaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk voor alle reizigers
vanaf de leeftijd van 9 maanden die de volgende gebieden lager dan 2.300m bezoeken:
gans het grondgebied van Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin, Ucayali, Puno,
Cusco, Junin, Pasco en Huanuco en de aangewezen gebieden (zie kaart) van het NoordOost Ancash, Noord-Apurimac, noord en noordoostelijk Ayacucho, noord- en oostelijk
Cajamarca, het noordwesten, noorden en noord-oosten van Cusco, noordelijk Huancavelica, het oosten van La Libertad en oostelijk Piura.
- GK*: De gelekoortsvaccinatie is in het algemeen niet aanbevolen voor reizigers die
enkel de volgende gebieden ten westen van de Andes bezoeken: Lambayeque en Tumbes
en de aangewezen gebieden van westelijk Piura en zuid, centraal en westelijk Cajamarca
(zie kaart). Reizigers die van de klassieke Incatrail afwijken en lager dan 2.300 m komen
moeten wel gevaccineerd worden.
- Er is geen gelekoortsvaccinatie nodig voor reizigers die enkel de volgende gebieden
bezoeken: alle gebieden boven 2.300m hoogte, de gebieden ten westen van de Andes die
hierboven niet vermeld staan, de steden Cuzco en Lima, Machu Picchu en de Inca Trail
omdat er hier geen enkel risico voor gele koorts bestaat (zie kaart).
POLEN

-

(HA)

-

TE

-

-

-

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10
jaar geleden is.
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Japanse
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Opmerkingen

POLYNESIE
 Christmas Eilanden



HA

(Ty)

-

-

-

-

 Cook Eilanden

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

 Frans Polynesië



HA

(Ty)

-

-

-

-

 Niue



HA

(Ty)

-

-

-

-

 Pitcairn



HA

(Ty)

-

-

-

-

 Samoa



HA

(Ty)

-

-

-

 Tonga

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

PORTUGAL &
Azoren, Madeira

-

(HA)

-

-

-

-

-

PUERTO-RICO

-

(HA)

(Ty)

-

-

-

-

QUATAR

-

(HA)

(Ty)

-

-

-

-

REUNION



(HA)

(Ty)

-

-

-

-

ROEMENIE

-

HA

(Ty)

TBE

-

-

-

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10
jaar geleden is.

RUSSISCHE
FEDERATIE

-

HA

TBE

JE

-

-

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10
jaar geleden is.

(Ty)

-

 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen).

 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen).

Er kan een zeer beperkt malariarisico bestaan in bepaalde gebieden, omwille van de
intense migratiestromen vanuit de zuidelijke gebieden van 'Commonwealth of Independent
States'. Er zijn geen preventieve maatregelen aangewezen.

RWANDA

GK

HA

(Ty)

-

-

S

C

SAO TOME &
PRINCIPE

GK

HA

(Ty)

-

-

S

C

 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar gele
koorts kan voorkomen).

HA

-

-

S

Malaria

(Ty)

Japanse
encefalitis
Schistosomiase

Europese
tekenencefalitis



Buiktyfus

SAOUDI-ARABIE

Hepatitis A

Landen

Gele koorts
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(C)

Opmerkingen

-

-

In het grootste deel van Saoedi-Arabië is er geen enkel malariarisico.
Er is zeer beperkt malariarisico (vooral P. falciparum) van september tot en met
januari in haarden langs het grensgebied met Jemen (behalve in de hooglanden
van de Provincie Asir). Er is in die regio echter geen risico in de steden Jeddah,
Mekka, Taif & Medina.
Er is geen malariarisico in de andere provincies (Eastern, Northern and Central
Provinces).

In de malariagebieden is voor overnachtingen in primitieve omstandigheden in landelijke
gebieden de inname van malariatabletten aangewezen.
De vaccinatie tegen meningitis is verplicht voor de bedevaarders naar Mekka [Haj; Umra].
SENEGAL

GK°

HA

(Ty)

-

-

S

C

GK°: De vaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk voor alle reizigers vanaf de
leeftijd van 9 maanden aangezien gele koorts in dit land voorkomt. Indien men afreist
vanuit een ander land waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika) is vaccinatie
wel officieel verplicht, dit vanaf de leeftijd van 9 maanden.

SERVIE,
MONTENEGRO &
MACEDONIË

-

HA

(Ty)

TBE

-

-

-

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10
jaar geleden is.

SEYCHELLEN



HA

(Ty)

-

-

-

-

GK

HA

(Ty)

-

-

S

C

SINGAPORE



(HA)

-

-

-

-

-

SINT HELENA (UK)



(HA)

(Ty)

-

-

-

-

SLOVAKIJE

-

(HA)

TBE

-

-

-

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10
jaar geleden is.

SLOVENIË

-

HA

-

TBE

-

-

-

GK°*


HA

(Ty)

-

-

S

C

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10
jaar geleden is.
Er is belangrijk malariarisico in het centrale en zuidelijke deel van het land; in het
noordelijke landsgedeelte is het risico laag en seizoensgebonden; het risico is hoger langs
de Nijl ten zuiden van het Nasser-meer. Aan de kust (Rode Zee) is het risico zeer beperkt.

SIERRA LEONE

SOEDAN
(Noord Soedan)

-

 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar
gele koorts kan voorkomen).

GK°*:
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GK°: Vaccinatie tegen gele koorts is strikt aanbevolen tot noodzakelijk voor alle reizigers
vanaf de leeftijd van 9 maanden die naar de gebieden ten zuiden van de Saharawoestijn
reizen aangezien gele koorts hier voorkomt.
GK*: Gelekoortsvaccinatie is niet strikt aanbevolen voor reizigers die enkel de
Saharawoestijn en de stad Khartoum bezoeken (hier kan men wel tegen gele koorts
vaccineren als er geen (relatieve) medische contra-indicatie bestaat).
Indien men vanuit een ander land (zelfs na korte transit in de luchthaven) afreist, waar gele
koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika) is vaccinatie officieel vereist, en dit vanaf de
leeftijd van 1 jaar.
Een certificaat kan vereist zijn voor reizigers die Soedan verlaten.
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-

-

S
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C

Opmerkingen

Er is malariarisico het volledige jaar door in het volledige land; in het noordelijke
landsgedeelte is het risico laag en seizoensgebonden; het risico is groter in het centrale
en zuidelijke deel van het land.
GK*:





SPANJE &
Canarische eilanden

-

(HA)

-

-

-

-

-

SRI LANKA



HA

Ty

-

JE

-

A

Vaccinatie tegen gele koorts is in het algemeen niet aangeraden indien u
rechtstreeks vanuit Europa vertrekt, zonder tussenstop in een land waar gele koorts
kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika).
GK* Er is zeer laag risico in de zuidelijk gelegen provincies, grenzend aan Ethiopië
en Kenia: Bakool, Banaadir, Bas-Juba, Bas-Shabelle, Bay, Gado, Galgadud, Hiran,
Moyen-Juba en Moyen-Shabelle. Hier kan men wel tegen gele koorts vaccineren
(vanaf de leeftijd van 9 maanden), als er geen (relatieve) medische contra-indicatie
bestaat.
Indien men afreist vanuit een ander land (zelfs na korte transit in de luchthaven)waar
gele koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika) is vaccinatie wel officieel vereist
en dit vanaf de leeftijd van 9 maanden.

Er is geen malariarisico in de districten Colombo, Galle, Gampaha (ten noorden van
Colombo), Kalutara en Matara (gelegen ten zuiden van Colombo), noch in het centraal
gelegen district Nuwara Eliya
In de rest van het land in de gebieden beneden de 800 m, en het gaat hier dus om het
grootste deel van het grondgebied, is er een zeer beperkt malariarisico (geen
malariagevallen meer sinds 2012). Hier volstaan de maatregelen tegen muggensteken ‘s
avonds en ’s nachts. Bij koorts ook steeds aan de mogelijkheid van malaria denken en
een arts raadplegen.
 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar
gele koorts kan voorkomen).

SURINAME

GK°

HA

(Ty)

-

-

S

A/C

In Paramaribo en de zeven andere kustdistricten (zone ten noorden van de 5° NB-graad)
is er zeer laag tot verwaarloosbaar malariarisico, en is de inname van malariatabletten
niet nodig.
Er is malariarisico door de gevaarlijke vorm Plasmodium falciparum langsheen heel de
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oostelijke grens met Frans-Guyana en in de goudwinningsgebieden - hier is de
inname van malariatabletten aangewezen
- Verder is er malariarisico in het binnenland (in de 3 zuidelijke districten ten zuiden
van de 5° NB-graad) maar in veel mindere mate. Hier kan men preventief
malariatabletten innemen of kan men kiezen voor enkel antimugmaatregelen tussen
zonsondergang en zonsopgang. Bij koorts steeds ook aan de mogelijkheid van malaria
denken en een arts raadplegen.
SWAZILAND

HA

(Ty)

-

-

S

C

Er is enkel risico voor malaria in de laaggelegen gebieden in de oostelijke helft van het
land, vooral in Big Bend, Mhlume, Simunye en Tshaneni van november tot en met mei.

HA

(Ty)

TADJIKISTAN

-

HA

(Ty)

-

-

-

S

-

-

-
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Opmerkingen

Er is enkel zeer beperkt malariarisico, focaal in een aantal landelijke gebieden in het El
Hasaka Governorate in de noordoostelijke grensstreek met Irak (geen gevallen meer
sinds 2005), enkel van mei tot en met oktober (exclusief door de goedaardige vivaxmalaria). Er is verder geen malariarisico. Er worden geen preventieve maatregelen voor
malaria aangeraden door de WHO.
Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan
10 jaar geleden is.
Er is een beperkt malariarisico in de gebieden aan de zuidelijke grens (Khatlon region),
en in een aantal centrale (Dushanbe), westelijke (Gorno-Badakhshan), en noordelijke
(Leninabad region) gebieden.
Te nemen preventieve maatregelen
Antimugmaatregelen en bij overnachten in primitieve omstandigheden op het platteland
in de hogergenoemde risicogebieden de inname van geneesmiddelen
®
• Nivaquine , 3 tabletten per week, in éénmaal in te nemen. Dit schema start u vanaf 1
week voor vertrek, en blijft u doornemen tot 4 weken na het verlaten van het
malariagebied ;
• in de zuidelijke gebieden is er chloroquineresistente Plasmodium falciparum malaria
gesignaleerd: hier wordt atovaquone / proguanil dagelijks, of doxycycline 100 mg
®
dagelijks of Lariam 1 co wekelijks aangeraden
.

TAIWAN

-

HA

(Ty)

-

JE

S

-

GK°*

HA

(Ty)

-

-

S

C

TANZANIE

Vaste land

Er is enkel malariarisico in de gebieden beneden de 1.800 m. De meeste reizigers zullen
echter meerdere gebieden doorkruisen en zullen dus maatregelen moeten nemen om
zich tegen malaria te beschermen.
GK°*: Het risico op gelekoortstransmissie is laag tot zeer laag. Er is geen risico voor gele
koorts op Zanzibar .Nochtans, zelfs bij een vlucht rechtstreeks uit Europa, en als er geen
medische contra-indicatie bestaat, blijft het momenteel aangeraden om het vaccin toe te
dienen zowel voor Tanzania zelf, als voor Zanzibar, tenzij er een medische contraindicatie is.
Indien men vanuit een ander land vertrekt (ook in geval van transit vanaf 12 uur in
internationale luchthaven), waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika) is
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vaccinatie officieel vereist, en dit vanaf de leeftijd van 1 jaar.
Pemba en Zanzibar

GK°*

HA

(Ty)

-

-

-

A/C

Op de eilanden Zanzibar en Pemba is er malariarisico, maar in veel mindere mate. Op
Zanzibar en Pemba kan men preventief malariatabletten innemen, of kiezen voor enkel
antimugmaatregelen tussen zonsondergang en zonsopgang. Bij koorts steeds aan de
mogelijkheid van malaria denken
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Opmerkingen

THAILAND
 Toeristische
plaatsen



HA

(Ty)

-

-

-

A

Voor de overgrote meerderheid van de toeristische reizen dient men geen
malariatabletten in te nemen (bij koorts ook aan malaria denken en een arts raadplegen)
Er is geen malariarisico in Bangkok en in de andere steden en stedelijke gebieden,
noch in de voornaamste toeristische oorden, dus ook niet in Chiang Mai, Chiang Rai,
Pattaya en de eilanden Phuket & Ko Phi Phi, Ko Samui of Ko Samet.
Het malariarisico is verder zeer klein in praktisch alle toeristische plaatsen, ook aan de
Kwai-rivier en op het eiland Ko Phangan;
Er is wel een gering risico op de oostelijk gelegen eilanden Ko Chang, Ko Mak, Ko Kut;
maatregelen om zich te beschermen tegen muggensteken tussen zonsondergang en
zonsopgang zijn zeker voldoende wanneer men in goede omstandigheden reist in het
gebied van de Kwai Rivier en op de genoemde eilanden. Voor de oostelijk gelegen
eilandjes Ko Chang, Ko Mak en Ko Kut wordt bij overnachten in avontuurlijke
®
omstandigheden de inname van malariatabletten (Malarone of doxycycline) aangeraden
(zoals voor een voettocht vanuit Chiang Mai/Rai naar de bergstammen, zie hieronder).

 Grens met Myanmar
en Cambodja



HA

(Ty)

-

JE

-

C

Er is hoog risico in een aantal grensprovincies: in de noordelijke grensgebieden met
Myanmar (vooral vanaf de provincie Tak), en aan de grens met Cambodja (vooral in de
provincie Trat) kan er plaatselijk een zeer hoog malariarisico bestaan, en is er belangrijke
resistentie tegen Lariam ®. Voor een verblijf met overnachtingen in avontuurlijke primitieve
omstandigheden op het platteland in deze gebieden (ook voor personen die vanuit
Chiang Mai en Chiang Rai een georganiseerde voettocht maken naar de bergstammen
met enkele overnachtingen ter plaatse) is de inname van malariatabletten aangeraden.
®

Overigens is er in de grensgebieden met Myanmar en Cambodja belangrijke Lariam
resistentie, zodat hier Atovaquone/Proguanil - Malarone® of doxycycline aangewezen is.
TOGO

GK

HA

(Ty)

-

-

S

C

Buiktyfus

TRINIDAD &
TOBAGO

GK°

(HA)

(Ty)

-

-

-

-

GK: ° = 'Vaccinatie tegen gele koorts is strikt aanbevolen voor alle reizigers vanaf de
leeftijd van 9 maanden die Trinidad bezoeken (maar niet voor reizigers die enkel de
stedelijke gebieden van Port of Spain bezoeken, cruiseschip-passagiers die niet van boord
gaan en vliegtuigpassagiers in transit. Hier kan men wel vaccineren als er geen contraindicatie bestaat); voor reizigers die alleen Tobago bezoeken is vaccinatie niet nodig.
Indien u vanuit een ander land afreist waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, ZuidAmerika), is vaccinatie wel officieel verplicht en dit vanaf de leeftijd van 1 jaar.

TSJAAD

GK°*

HA

(Ty)

-

-

S

C

GK°*: De vaccinatie tegen gele koorts is strikt aanbevolen tot noodzakelijk voor alle
reizigers vanaf de leeftijd van 9 maanden die naar de zuidelijke gebieden van de
Saharawoestijn reizen aangezien gele koorts in dit land voorkomt.
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Opmerkingen

Indien men afreist vanuit een ander land waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, ZuidAmerika) is vaccinatie verplicht, en dit vanaf de leeftijd van 1 jaar.
Gelekoortsvaccinatie is niet strikt aanbevolen voor reizigers die enkel de Sahara woestijn
bezoeken.
TSJECHIE

-

(HA)

-

TBE

-

-

-

TUNESIE
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-
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S

-/A)

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10
jaar geleden is.

TURKIJE
In het grootste deel van Turkije is er geen enkel malariarisico.
Er is zeer beperkt malariarisico - uitsluitend van het goedaardige vivax type - van mei tot
en met oktober in landelijke gebieden van de provincie Mardin beperkt tot een smalle
strook in het zuiden van Turkije, in het grensgebied met Syrië.
Maatregelen om zich te beschermen tegen muggensteken 's avonds en 's nachts volstaan
om zich tegen mogelijke malaria te beschermen bij een avontuurlijk verblijf op het
platteland.
 TURKMENISTAN

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan 10
jaar geleden is.
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URUGUAY

-
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Opmerkingen

VENEZUELA
 Staten Amazonas
en Bolivar

GK°*

HA

(Ty)

-

-

-

A/C

Er is matig tot hoog risico voor falciparum malaria in een aantal laaggelegen landelijke
gebieden van de volgende staten gelegen ten zuiden van de Orinoco-rivier:
1. Amazonas: Alto Orinoco, Atabapo, Atures, Autana, Manapiare
2. Bolivar: Angostura, Cedeno, El Callao, Heres, Gran Sabana, Piar, Raul Leoni, Rocio,
Sifontes, Sucre - dus ook de Angel Falls en het Canaima National Park. In deze
gebieden is enkel bij overnachtingen in de junglegebieden in avontuurlijke primitieve
omstandigheden de inname van malariatabletten aangewezen voor zone C.
Er is matig tot hoog risico voor Plasmodium vivax, de goedaardige vorm van malaria in
sommige laaggelegen landelijke gebieden van dezelfde zuidelijke staten (Amazonas &
Bolivar) plus in de staten.

 Staten Apure,
Anzoàtegui, Delta
Amacuro,
Monagas,Sucre en
Zulia

GK°*

HA

(Ty)

-

-

-

A

Er is matig tot hoog risico voor Plasmodium vivax, de goedaardige vorm van malaria in
de staten Anzoategui en Delta Amacuro (ten noorden van de Orinoco-rivier).
Er is laag risico voor Plasmodium vivax, de goedaardige vorm van malaria in sommige
laaggelegen landelijke gebieden van de staten Apure, Monagas, Sucre, Zulia ten
noorden van de Orinoco-rivier.
Antimugmaatregelen van zonsondergang tot zonsopgang zijn hier essentieel en kunnen
volstaan. Verder kan men hier bij overnachtingen in avontuurlijke, primitieve
omstandigheden preventief malariatabletten innemen zoals hieronder besproken of kan
men kiezen voor enkel antimugmaatregelen tussen zonsondergang en zonsopgang. Bij
koorts ook steeds aan de mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen.

 Overgrote deel

GK°*

HA

(Ty)

-

-

S

-

Het grootste gedeelte van Venezuela is malariavrij. Er is geen malariarisico in de steden.
Er is geen malariarisico op het Margarita-eiland. In de overige provincies is er dus geen
enkel malariarisico.
GK°*:Vaccinatie tegen gele koorts is niet verplicht, maar wel strikt aanbevolen door de
WHO vanaf de leeftijd van 9 maanden. De gelekoortsvaccinatie is in het algemeen niet
aanbevolen voor reizigers die enkel de volgende gebieden met laag tot zeer laag risico
bezoeken: gans het grondgebied van de staten Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas en
Yaracuy en het Distrito Federal (zie kaart en zie uitgebreide nota bij GK*). Er is geen
vaccin nodig voor reizigers die enkel de volgende gebieden bezoeken: alle gebieden >
2.300m in de staten Trujillo, Merida en Tachira, gans het grondgebied van de staten
Falcon en Lara, Isla Margarita en de steden Caracas en Valencia omdat er hier geen
enkel risico voor gele koorts bestaat (zie kaart en zie uitgebreide nota bij GK*).
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ARABISCHE
EMIRATEN
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Opmerkingen

VIETNAM
Grote steden+ kust+
delta Mekong/ Rode
rivier



HA

Binnenland



HA

WIT-RUSLAND

-

HA

GK*

HA



HA

ZAMBIA

ZIMBABWE

(Ty)

A

Er is geen malariarisico in de stedelijke gebieden (zoals Hanoi, Danang, Nha Trang, Ho
Chi Minh, enz.) en ook niet in de deltagebieden van de Rode Rivier en de Mekong
Rivier en op de eilanden Dao Phu Quoc - Dao Tho Chu. Er is evenmin risico in de
kustprovincies (behalve in een aantal kustgebieden verderop vermeld).
Er zijn geen beschermende maatregelen nodig.
Er is zeer laag tot verwaarloosbaar laag malariarisico in de noordelijke en de
zuidelijke provincies. Hier volstaan de maatregelen om zich te beschermen tegen
muggensteken 's avonds en 's nachts om zich tegen mogelijke malaria te beschermen.
Bij een klassieke reis langs de grote steden volstaan muggenwerende maatregelen. Bij
koorts ook steeds aan de mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen.

-

A/C

Er is beduidend malariarisico:
(1) in het centrale binnenland ten zuiden van de 18de noorderbreedtegraad op de
plateaus en in de heuvelachtige beboste gebieden beneden de 1.500 m, vooral in de vier
centrale hoogland-provincies: Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai en Kon Tum (maar niet in DaLat, ligt boven de 1500 m) en in de Binh Phuoc provincie.
(2) in de westelijke gebieden van 4 kustprovincies: Quang Tri, Quang Nam, Ninh
Thuan en Khanh Hoa.

-

-

-

-

-

S

C

Een herhalingsinenting voor difterie is aangeraden, indien de laatste inenting meer dan
10 jaar geleden is.
Zambia eist een gelekoortsvaccin voor alle reizigers vanaf de leeftijd van 9 maanden die
komen uit een land waar gele koorts kan voorkomen (ook bij transit in een vliegveld).
Voor de reizigers die naar de westelijke en noordwestelijke provincies gaan, is vaccinatie
sterk aanbevolen. Voor reizigers die gaan naar de overige provincies is vaccinatie niet
noodzakelijk.

-

-

S

C

-

JE

-

JE

TBE

(Ty)

(Ty)

(Ty)

(Ty)

Er is het volledige jaar risico voor malaria in de gebieden lager gelegen dan 600 m (o.a.
vallei van de Zambezi en Victoria Falls). Er is risico voor malaria van november tot en
met juni in de gebieden gelegen op 600-1.200 m hoogte. Er is geen tot verwaarloosbaar
risico in de steden Harare en Bulawayo, en op de hoogvlakte tussen deze twee steden.
De meeste reizigers zullen echter meerdere gebieden doorkruisen en zullen dus
tabletten moeten nemen en maatregelen om zich tegen malaria te beschermen.
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 (ook in geval van transit vanaf 12 uur in internationale luchthaven van een land waar
gele koorts kan voorkomen).
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Opmerkingen

ZUID-AFRIKA
 Noordelijk en
noordoostelijk deel
aan de grens met
Botswana,
Zimbabwe en
Mozambique, (dus
de laaggelegen
regio’s in de
Northern Province
Limpopo,
noordoostelijk deel
van Mpumalanga
Province,
Krügerpark
inbegrepen), het
noordoostelijk deel
van KwaZulu/Natal
tot aan de Tugelarivier ten zuiden van
de stad Richard’s
Bay



 Andere gebieden



(HA)

(Ty)

-

GK

HA

(Ty)

-

ZUID SOEDAN

-

-

(S)

A/C

Er is risico voor malaria het ganse jaar in de droge savannegebieden buiten de grote
steden, maar vooral in de zomermaanden van oktober tot en met mei. Van oktober tot en
met mei is de inname van malariatabletten aangewezen, zelfs voor korte verblijven. Van
juni tot september kan men ook tabletten innemen, of niet, maar men moet wel steeds
antimuggenmaatregelen toepassen tussen zonsondergang en zonsopgang. Bij koorts
moet men aan de mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen. Zie de kaart
voor de details: http://www.santhnet.co.za/index.php/malaria-advice-fortravellers/item/330-malaria-risk-map-for-south-africa-2013.html
GK:
Gele koorts komt niet voor in het land. Gelekoortsvaccinatie is niet vereist indien men
rechtstreeks vanuit België vertrekt, zonder tussenstop in een land waar gele koorts kan
voorkomen.
Gelekoortsvaccin is vereist vanaf de leeftijd van 1 jaar wanneer men komt uit een land
waar gele koorts voorkomt of wanneer men langer dan 12u in transit is geweest in een
land waar gele koorts kan voorkomen, behalve voor Erithrea, Somalië, Tanzania, Zambia,
São Tomé en Prìncipe. Reizigers die hieraan niet voldoen, worden de toegang tot ZuidAfrika geweigerd of 6 dagen in quarantaine geplaatst.
Reizigers met een geldige medische "waiver" (tijdelijke verklaring van medische vrijstelling
van vaccinatie) worden wel toegelaten.

-

(S)

-

S

C

Er is geen malariarisico in het overgrote deel van het land.

