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Naar de zon en “gezond” weer terug?

Na een jaar hard werken wilt u lekker onbezorgd op vakantie. Velen willen naar de zon, maar 
anderen kiezen voor een actieve vakantie of het avontuur ver weg… Als huisarts merken 
wij nog wel eens dat mensen weliswaar “gezond” terugkomen, maar dat er toch (medische) 
problemen zijn gerezen die hun vakantie overschaduwd hebben. 
Ik heb me daarom verdiept in deze problematiek en met onderstaande eenvoudige adviezen 
kunt u al een hoop ellende voorkomen.
Hoe dan?

Nummer één van problemen op reis is wereldwijd niet ziekte maar zijn verkeersongelukken. 
Ga daarom bij voorkeur niet ‘s nachts de weg op in een vreemd land, zeker niet in primitieve 
omstandigheden. En als het toch moet, laat u dan rijden door een locale chauffeur. 

Ten tweede zonnebrand. Neem altijd zonnebrandcrème mee, denk er aan dat juist in Maart/
April/Mei de zon net zo krachtig is als in de (na)zomer maar u dit door de lagere buitentem-
peratuur veel minder goed bemerkt, met soms blijvende verbrandingsschade aan de huid tot 
gevolg.

Ten derde drinkwater en voedselhygiène. Drink alleen water uit de kraan binnen de Europese 
Unie, Noord-Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Gebruik elders bij voorkeur 
(koolzuurhoudend) water uit verzegelde flessen. Eventueel koolzuur kunt u laten ontsnappen 
door de fles voorzichtig te schudden bij iets geopende schroefdop. Verder is buiten de ge-
noemde landen het eten van rauwkost/ongekookte etenswaren evenmin aan te raden. Ga uit 
van “baksla”: bak het, schil het of laat achterwege. Heeft u erg snel last van reizigersdiarree, 
dan is er naast deze maatregelen in sommige gevallen nog de mogelijkheid van een vacci-
natie tegen cholera, die ook werkzaam is tegen reizigersdiarree. Dit is met name interessant 
voor ouderen of anderen met een kwetsbare gezondheidstoestand. U kunt dit het best met uw 
huisarts of reizigersadviseur overleggen.

Ten vierde de teken:
In Nederland weet vrijwel iedereen van de ziekte van Lyme, die door teken wordt overge-
bracht. Minder bekend is dat in Midden- en Oost-Europa alsmede Rusland teken een virus 
bevatten dat hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Met name de variant in de Baltische 
staten en de voormalige Sovjet-Unie is gevaarlijk. Bent u van plan een wandelvacantie in 
die gebieden te houden is het raadzaam maatregelen tegen teken te nemen en eventueel uw 
reisadviseur te vragen of vaccinatie zinvol is. Sowieso is het goed om bij lange wandelingen 
waar dan ook met name door hoog gras, de bergen en het bos een lange broek te dragen met 
dichte schoenen of laarzen en de sokken over de broekspijpen zodat teken de huid van de 
benen niet kunnen bereiken. Inspecteer elke avond uw reisgezelschap op de aanwezigheid 
van teken en verwijder ze door de direct achter de kop met een pincetje te pakken en te ver-
wijderen. Gebruik geen alcohol, omdat de teek hierdoor kan gaan braken en dan maaginhoud 
van de teek die het virus bevat in contact kan komen met de bloedbaan.
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Tenslotte de muggen:
Deze brengen ziektes als Malaria, Dengue en Gele Koorts over. Hoeksteen van de preven-
tie is toch het bij schemering naar binnen gaan en slapen onder een geïmpregneerde klam-
boe, naast het (ook overdag!) smeren van de huid met lotio die minstens 30% DEET bevat. 
Smeert u ook zonnebrandcrème, dan eerst de zonnebrandcrème en wat later de DEET erover-
heen. Tegen malaria bestaan tabletten en tegen Gele Koorts een vaccin maar tegen Dengue, 
Japanse encephalitis en diverse andere door insecten overgedragen ziekten bestaan alleen 
genoemde preventieve maatregelen.

Voor gedetailleerdere informatie kunt u op diverse plaatsen en web-sites terecht.
Als praktische leidraad en in mijn hoedanigheid als reizigersadviseur raad ik u de volgende 
strategie aan:
-Kijk vòòr elke reis op de website van het LCR om te zien of er in het land van bestemming 
vaccinaties nodig zijn of bijvoorbeeld ziekten door teken voorkomen. (www.lcr.nl, kost niets) 
Nader overleg met uw huisarts of een reizigersadviseur is dan raadzaam. Doe dit bij voorkeur 
minstens zes weken voor u wilt vertrekken.    
-Heeft u een chronische aandoening of gebruikt u veel medicijnen overleg dan met uw hu-
isarts of dit consequenties kan hebben voor het beloop van de ziekte en/of de voorgenomen 
reis.
-Ga bij de apotheek langs voor een overzicht van uw dagelijkse medicatie.
-Ga aan de slag met bovengenoemde voorzorgsmaatregelen
-Komt u er niet uit, neem dan contact op met een reizigersadviseur. In veel gevallen betaalt 
uw zorgverzekeraar (een deel van) de kosten.

In Spijkenisse kunt u behalve bij enkele huisartsen (zie www.huisartsenspijkenisse.nl) en 
onze “Travelclinic de Oude Maas” (via www.mijn-reisadvies.nl) terecht bij de GGD (www.
ggd-zhe.nl) 
De prijzen van diverse aanbieders lopen nogal uiteen. Het is zinvol om prijzen te vergelijken 
bij uw keuze voor een reisadviseur, maar ook kwalitatieve overwegingen dienen een rol te 
spelen. De grote ervaring en kennis van de huisarts met allerlei ziekten gecombineerd met 
een opleiding op het gebied van reizigersgeneeskunde maakt een sterk op de persoonlijke 
maat toegesneden advies mogelijk. Verder kunnen reisafstand tot de adviseur of openingsti-
jden van invloed zijn.  
Doordat er meerdere aanbieders in Spijkenisse zijn is het prettig dat u daarbij ook een keuze 
kunt maken die bij u past.

Mijn belangrijkste boodschap is dat u hoe dan ook even stilstaat bij preventie voordat u op 
reis gaat. 
Goede reis!

P.A. Muller, reizigersgeneeskundige, Travelclinic De Oude Maas


