
VIII - 1 

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. 

 

http://www.cdc.gov/
http://www.who.int/
http://www.who.int/health_topics
http://www.promedmail.org/
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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 niet-

steroïdale 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 zika-

epidemie 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 zika-

epidemie 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/risk-

assessment.aspx 

http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/ 

 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-travel-information
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/risk-assessment.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/risk-assessment.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 Zuid-

Amerika (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, snel- 

of 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. 

 

http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/12/9/06-0113_article.htm
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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. 

 

http://www.who.int/ith
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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 meningo-

encefalitis. 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. 
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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 er geen uniform behandelingsschema. Symptomatische 

behandeling is belangrijk. 

 

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 0,4-

4%), 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.  

http://www.who.int/ith
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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 BCG-

vaccinatiestudies 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 

http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/ntubercul.pdf
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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 ('Interferon-

Gamma 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 BCG-

vaccinatie 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. 
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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 interferongamma-

test? 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vrgt.be/
http://www.fares.be/
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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. 

 

 

http://www.who.int/ith
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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 CDC-

website 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 Vermijd elk contact met om het even welke vogels, en in het bijzonder met 

kippen, eenden of pluimvee (bijv. bezoek aan pluimveeboerderijen of -markten). 

o 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.  

http://www.influenza.be/nl/content/vogelgriep
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
http://gamapserver.who.int/mapLibrary
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o Niet in de omgeving van rondscharrelend pluimvee slapen (avontuurlijke reizen). 

o 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). 

 

12. 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 

http://www.otom.com/
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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). 

 

 

13. 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. 


