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gegeven, is het vaccin tegen gele koorts.
Gele koorts is een infectie met een apen-
 virus dat door bepaalde Aedes-muggen
wordt overgebracht en dodelijk kan
aflopen. “Werd je voor je zwangerschap
gevaccineerd, dan ben je tot 10 jaar na de
toediening – en mogelijk zelfs levenslang
– 100% tegen gele koorts beschermd.”

Meer aantrek van malariamug
Een vaccin tegen malaria bestaat niet.

Malaria is een infectie met een parasiet die
in (sub)tropische gebieden wordt overge-
bracht door de Anopheles-mug, die tussen
valavond en zonsopgang steekt. “Als een
zwangere vrouw de ziekte doormaakt,
houdt dat ernstige gezondheidsrisico’s
voor de ongeboren baby in”, zegt Van
Gompel. “En de vrouw zelf is vanwege
haar zwangere toestand gevoeliger voor
complicaties.” 
Er zijn antimalariapillen die veilig zijn

voor het ongeboren kind, maar zoals alle
antimalariamedicatie bieden ze net geen
100% bescherming. Bovendien trekken
zwangeren de malariamug beduidend
sterker aan. “Vandaar dat ze gebieden
waar de besmettingskans groot is beter
vermijden”, zegt Van Gompel. “En kan dat
niet, dan moeten ze in elk geval de aanbe-
volen antimuggenmaatregelen (zie kader)
zéér strikt toepassen.”

Economy-class-syndroom
Een vliegtuig is een prettig vervoersmid-

del als je zwanger bent. Je kunt je reistijd
beperken en je hebt altijd een toilet in de
buurt. De keerzijde is wel dat je tijdens de
vlucht weinig bewegingsvrijheid hebt,
terwijl regelmatig je benen strekken wel
belangrijk is. En al zeker voor een zwan-
gere vrouw die bij lang stilzitten gemakke-
lijker bloedklontertjes (trombose) in de
benen vormt. Die bloedklontertjes kunnen
bloedvaten in de benen of elders in het
lichaam, bijvoorbeeld in de longen, ver-
stoppen. 
“Men spreekt weleens van het eco-

nomy-class-syndroom”, zegt Van Gompel.
“Terwijl je trombose uiteraard ook in
business class kunt oplopen. Het komt
erop aan bij lange vluchten zelf voor
voldoende beweging te zorgen (zie kader).
Krijg je binnen 8 weken na de vlucht erge
pijn in de kuiten, raadpleeg dan zeker een

arts om trombose te kunnen uitsluiten.”
Volgens internationale regels mag een

zwangere vrouw na 32 weken geen inter-
continentale vluchten meer nemen en na
36 weken geen enkele vlucht meer. Check
echter altijd de specifieke voorschriften
van de maatschappij waarmee je vliegt.
Vraag ook na vanaf wanneer je een dokters -
attest met de vermoedelijke bevallings-
 datum moet kunnen voorleggen.

Domper door diarree
Van reizigersdiarree blijf je beter

gespaard. En zeker als je risico op uitdro-
ging al verhoogd is door zwangerschaps-
braken en/of reisziekte. Hygiënische
maatregelen omtrent eten en drinken zijn
dus een must (zie kader). “Word je toch
door diarree geplaagd, neem dan zeker
voldoende vocht, zout en suiker in”,
adviseert Van Gompel. “Er zijn ook kant-
en-klare rehydratatieoplossingen in de
apotheek verkrijgbaar. Probeer ook een
normale hoeveelheid licht verteerbaar
voedsel in te nemen. En heb je overvloe-
dige, waterige diarree, dan kun je vanaf
het tweede zwangerschapstrimester even-
tueel loperamide (bijvoorbeeld Imodium®)
in matige dosis nemen. Als 1 dosis van 4
milligram effect oplevert, bouw dan
meteen de dosis af om constipatie te ver-
mijden. Bij een zeer ernstige vorm van
reizigersdiarree, die vaak met koorts
gepaard gaat, kunnen zwangeren het
antibioticum azithromycine – op dokters-
advies – veilig nemen.”

Zuur en zon
Nog enkele laatste tips die een domper

op de vakantievreugde kunnen voorko-
men? “Op reis gaan veel mensen ’s avonds
wat later en copieuzer dan gewoonlijk
eten. Dat kan vrouwen die door hun
zwangerschap al wat gevoeliger voor
reflux zijn zuur opbreken. Houd er ook
rekening mee dat de pigmentatie van je
huid tijdens je zwangerschap verandert,
waardoor veel zon je huid kan ontsieren
met pigmentvlekken, het zogenaamde
zwangerschapsmasker. Een zonnecrème
met een hoge beschermingsfactor mag dus
zeker niet in je reiskoffer ontbreken als je
naar zonnige oorden vertrekt.” 

Meer info: www.itg.be, onder ‘Reisgeneeskunde’.
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Zelfzorgtips
Tegen misselijkheid en
braken

Ga voor een licht ontbijt
(toast en thee) op bed en
een lichte, vetarme maaltijd
om de 2 tot 3 uur. Vermijd
een hongergevoel, voeding
waarvan je de geur onaan-
genaam vindt en gashou-
dende dranken. Draag
gemakkelijk zittende kledij. 

Tegen bloedklontertjes

Draag losse kledij en gemak-
kelijke, ruime schoenen of
pantoffels. Beweeg (al
zittend) elk halfuur met
gestrekte benen de voeten
op en neer (dus afwisselend
richting scheenbeen en
richting voetzool). Maak om
het uur een ‘kleine wandeling’
in de vliegtuiggang (wees
voorzichtig, want als zwan-
gere vrouw verlies je gemak-
kelijker je evenwicht). Drink
regelmatig en veel. Draag
elastische steunkousen als je
al eerder een trombose had
of spataders hebt. 

Tegen reizigersdiarree

Was veelvuldig je handen,
zeker voor elke maaltijd en
na elk toiletbezoek. Drink
water uit flessen. Vermijd
kraantjeswater, ijsblokjes en
het inslikken van zwembad-
water. Eet geen ongewas-
sen fruit of groente, of nog
beter: boil it, cook it, peel it
or forget it! Vlees en vis
moeten doorbakken of
voldoende gekookt zijn.
Vermijd producten op basis
van ongekookte of niet-
gepasteuriseerde melk,
zoals roomijs en pudding. 

Tegen gevreesde muggen

Draag met permetrine
geïmpregneerde bovenkledij
en slaap onder een met
permetrine geïmpregneerd
muskietennet. Smeer onbe-
dekte huid in met een product
op basis van DEET (max. 20
tot 30%), IR3535 of Icaridine,
maar laat deze insectenwe-
rende middelen niet langer op
de huid dan nodig.

Gezondheid

D
e meest ideale periode
van de zwangerschap
om te reizen situeert
zich ongeveer tussen
16 en 28 weken. Pro-
fessor Fons van Gom-

pel, hoofdarts van de reiskliniek van
het Instituut voor Tropische Genees-
kunde in Antwerpen, verduidelijkt.
“Reizen verhoogt de kans op een mis-
kraam niet, maar een eventuele bloe-
ding bij een miskraam moet ook op reis
goed opgevangen kunnen worden. En
dat is niet altijd vanzelfsprekend bij een
verre reis of een verblijf in een erg afge-
legen gebied. Na het eerste zwanger-
schapstrimester is de kans op een mis-

kraam

 verminderd. Ook de typische ochtend-
misselijkheid, waarmee veel zwangere
vrouwen af te rekenen krijgen, is dan
vaak al van de baan. En anders kunnen
zelfzorgtips (zie kader) en eventueel
ook geneesmiddelen de misselijkheid en
het braken helpen tegengaan. Boven-
dien is de kans om vroegtijdig te beval-
len nog klein in het tweede zwanger-
schapstrimester. Daarna stijgt die kans
uiteraard gestaag en moet je ook be-
dacht zijn op eventuele bloedingen en
zwangerschapsvergiftiging.”

Prik & go?
Ga bij het afsluiten van een reisver-

zekering na voor welke medische
problemen die met een zwangerschap
verband houden ze geldt. En informeer
je bij de huis- of reisarts over vaccina-
ties. “Helaas leeft nog vaak de misvat-
ting dat zwangerschap en vaccinaties
niet samengaan”, vertelt Van Gompel.
“Terwijl heel wat vaccins veilig aan
zwangeren kunnen worden toege-
diend. Denk maar aan het combinatie-
vaccin tegen tetanus, difterie en
kinkhoest dat onze overheid gratis
ter beschikking van zwangeren
stelt.” 

Er zijn ook vaccins die
specifiek voor bepaalde
reisbestemmingen worden
aanbevolen en die veilig
zijn voor het ongeboren
kind. “Zoals het vaccin
tegen hepatitis A”, zegt
Van Gompel. “Dat is

eigenlijk een must als je
buiten West-Europa reist.” Een

voorbeeld van een vaccin dat níét
routinematig aan zwangeren wordt
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Nog even zorgeloos ertussenuit. Dat kan perfect als je
zwanger bent, zolang je met enkele zaken rekening houdt. 

— Door An Swerts
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