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O
f (reis)vaccinaties en
andere gezond-
heidsmaatregelen
nodig zijn, vragen
we ons vooral af als
we een verre reis

plannen. Voor ‘dichtbijvakanties’
staan we er vaak veel minder bij stil.
En met ‘dichtbij’ bedoelen we binnen
Europa of net aan de overkant van de
Middellandse Zee: in de Maghreb-
landen (zoals Marokko, Tunesië,
Egypte) en het Nabije Oosten (zoals
Turkije). 
“Toch zijn er ook belangrijke

gezondheidsadviezen voor die
bestemmingen”, zegt professor Fons
Van Gompel, hoofdarts van de
reiskliniek van het Instituut voor
Tropische Geneeskunde in Antwer-
pen. Enkele algemene tips: “Strek
tijdens verre auto- of busritten
regelmatig de benen om de vorming
van bloedklontertjes te voorkomen.
Verzorg elke wonde, hoe banaal ook.
Voorkom met jeukstillende produc-

ten, en desnoods een corticoïdenzalf,
dat je insectenbeten openkrabt. Kijk
uit voor bedorven voedsel en onzui-
ver water. Houd er een goede hand-
hygiëne op na. En zoek je de zon op,
gebruik dan zonnebrandmiddelen.”

Zelfs in luxehotels
Onder de (reis)vaccins verdient

het vaccin tegen hepatitis A beslist
veel aandacht. “Het risico op hepati-
tis A – een ernstige leverontsteking –
is namelijk nog sterk verhoogd in de
Maghreb-landen en het Nabije
Oosten, en licht tot matig verhoogd
bij primitieve reizen in vooral Oost-
maar ook Zuid-Europa”, vertelt Van
Gompel. Het hepatitis A-virus woe-

kert in de stoelgang van besmette
personen. Bij onvoldoende hand -
hygiëne na een toiletbezoek kunnen
zij het virus rechtstreeks via hun
handen of na contact met voeding of
voorwerpen doorgeven. “Maar je
kunt ook besmet raken door bevuild
water bijvoorbeeld”, merkt Van
Gompel op. “Vandaar dat rauwe of
onvoldoende gekookte zeevruchten
en vers bereide fruitsappen of ijsjes –
zelfs in luxehotels – een mogelijke
besmettingsbron zijn.”

Beduchte beten
Wie in bosrijke gebieden ver-

blijft, weet dat hij bedacht moet zijn
op teken. Met permetrine geïmpreg-

neerde kledij en repellants voor je
huid verminderen het risico op een
tekenbeet. Maar ’s morgens en  
’s avonds zorgvuldig je lichaam
inspecteren, blijft de gouden regel.
Door een teek snel te verwijderen,
verminder je het risico dat hij even-
tuele ziekteverwekkers die hij bij
zich draagt kan overbrengen. “Ten-
zij het gaat om een teek die drager is
van het virus dat Europese tekenen-
cefalitis veroorzaakt – ook bekend
als Frühsommer-Meningoenz -
ephalitis”, merkt Van Gompel op.
“Want dat virus kan al meteen bij de
beet worden ingebracht. De teek die
er mogelijk mee besmet is, komt van
de lente tot en met de herfst vooral
in Centraal- en Oost-Europa voor,
maar er zijn ook haarden in Zweden,
Denemarken en de Baltische staten.”
“De kans op een besmette beet is

erg klein en de infectie verloopt

meestal met hooguit griepachtige
symptomen”, zegt Van Gompel.
“Maar toch komt het in zeldzame
gevallen tot een ernstige hersenont-
steking met mogelijk blijvende
letsels. En daarom is het FSME-vaccin
geen overbodige luxe als je kiest voor
een wandelvakantie in risicogebied.”
Ook voor andere beten is het

uitkijken. Het virus dat honds-
dolheid – een ernstige hersenontste-
king – veroorzaakt, komt wel dege-
lijk nog voor op bepaalde dichtbijbe-
stemmingen, en dan vooral in de
Maghreb-landen en het Nabije Oos-
ten. Hondsdolle dieren kunnen er
razend maar evengoed slap of ver-
lamd uitzien. “Zoek geen contact met
zwerfhonden of -katten of wilde
dieren”, adviseert Van Gompel.
“Word je gebeten, was de wonde
dan 15 minuten met water én zeep.
Het virus is erg gevoelig voor

detergenten. Spoel de wonde na,
ontsmet ze en raadpleeg onmiddellijk
een arts. Als je tegen hondsdolheid
gevaccineerd was, dan heb je meteen
nog 2 inentingen nodig om helemaal
beschermd te zijn. Was je niet gevac-
cineerd, dan heb je 5 inentingen nodig
én een dosis antiserum dat helaas niet
overal onmiddellijk beschikbaar is.”

Kinderziekten
Laat ook je basisvaccinaties

nakijken. Misschien heb je wel een
herhalingsvaccin nodig. “Zoals het
combivaccin tegen tetanus en difte-
rie, dat om de 10 jaar moet worden
toegediend”, illustreert Van Gompel. 
Mogelijk beveelt je huisarts ook

een basisvaccin aan dat je nooit
eerder hebt gehad omdat het nog
niet in het basisvaccinatiepakket zat
toen je nog kind was. “Het vaccin
tegen mazelen bijvoorbeeld zit maar
sinds 1985 in het basisvaccinatie-
pakket, als combivaccin mazelen-
bof-rubella. De laatste jaren hebben
zich in verschillende Europese
landen mazelenepidemieën voorge-
daan. Wie als kind niet tegen maze-
len werd ingeënt en de ziekte ook
niet duidelijk zichtbaar heeft door-
gemaakt, laat zich dus beter vaccine-
ren bij een reis naar risicogebied.”
Het basisvaccin tegen hepatitis B

wordt maar sinds 1999 systematisch
aan zuigelingen en adolescenten
aangeboden. “Heb je het nooit gehad,
weeg dan voor jezelf af of je er baat
bij hebt, zeker als je reist naar de
Maghreb-landen, waar er nog veel
chronische dragers van het hepatitis
B-virus zijn. Je kunt besmet raken
door onbeschermd seksueel contact
met een drager en door contact met
besmet bloed, bijvoorbeeld via
besmette naalden bij tatoeages,
piercings of acupunctuur. Het loont
om hierbij stil te staan, want hepatitis
B is een leverontsteking die jaren kan
aanhouden en naar levercirrose en
leverkanker kan evolueren.”  b
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“Informeer je tijdig,
want soms zijn meerdere

vaccinaties met een
zekere tussentijd nodig.”

“Kinderen en jongeren die
verschillende sporten
beoefenen, raken veel minder
vaak geblesseerd dan wie het
heel eenzijdig bij één sport
houdt. Het is ideaal om
verschillende kwaliteiten naast
elkaar en een evenwichtig
lichaam op te bouwen. Later is
er nog tijd genoeg om te
kiezen. De jongsten zouden
ook meer onder de kerktoren
moeten spelen. Tegen ploegen
uit dorpen in de buurt, zonder
lange verplaatsingen. ”

Tom Teulingkx
Sport- en keuringsarts

Bodytalk 96, april 2015.

“Letsels van de frontale
hersenkwabben kunnen leiden
tot een frontaal syndroom.  
Als mensen op zeer korte tijd
radicale gedrags-
veranderingen ondergaan, is
hersenonderzoek steeds
aangewezen.”

Peter Mariën, professor
neurolinguïstiek
VUB en ZN Antwerpen

Bodytalk 64, januari 2012

Er-even-tussen uit- vakanties
Ook voor dichtbijvakanties loont het om na te gaan of
(reis)vaccinaties en andere gezondheidsmaatregelen

aanbevolen zijn. — Door An Swerts

Gezondheid


