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MALARIA VS DENGUE

HOE OVERLEEF IK...
Vakantieziektes

Niemand weet waarom de één 
zich bij een bepaalde hoogte 
niet goed voelt en de ander 
nergens last van heeft.

Hoogteziekte 
treedt meestal op 
vanaf 3500 meter, 
maar soms al 
vanaf 2500 meter.

Drink veel water. 
Dit voorkomt 
hoofdpijn.
 

Neem de tijd,
loop in rustig 
tempo omhoog.

HOOGTEZIEKTE
Zo'n 200 Nederlanders worden 
jaarlijks vanuit het buitenland 
naar huis gebracht vanwege 
‘vakantiestress’. Vaak is men 
ziek van heimwee.
 

HEIMWEE  

IK, DE VERPLEGERMOEILIJKE ETERS
Let op wat je eet en drinkt in verre landen. Een 
paar tips om voedselvergiftiging te voorkomen. 

Even bellen of 
skypen met het 
thuisfront.

Ga op pad, 
wandelen, een 
kroeg in, boek een 
tour, ontmoet 
andere mensen.

Neem de smaak 
van thuis mee: 
bijv. theezakjes 
of ontbijtkoek.

Tips uit eigen koker:

Eet geen vlees 
dat niet doorgaar 
is of waar je 
enigszins aan 
twijfelt.

Drink alleen water 
uit flesjes met een 
verzegelde dop.

Koop geen 
voorgesneden 
fruit of groente.

Slik nooit zomaar medicijnen. 
Als je de arts niet begrijpt, eis 
dan dat er iemand komt die 
het voor jou kan vertalen. 

Injectienaalden moeten in 
de verpakking zitten 
voordat ze gebruikt 
worden.

HET ULTIEME EHBO-TASJE

Daal af naar 
een lager 
gebied als je 
je ziek begint 
te voelen. 

EERSTE HULP
Bel je ziekte- of reisverzeke-
ring. Zij geven je adressen 
met een zekere kwaliteits- 
garantie. Je hoeft de 
behandeling dan vaak 
niet voor te schieten. 

Een virusinfectie, 
ook wel knokkelkoorts 

genoemd. Overgedragen 
door de denguemug. 

Nog geen vaccin voor.

Dengue

Vooral ‘s avonds 
actief.

Malariamug
Steekt vooral 

overdag.

Denguemug

Waar?
Beide ziektes komen 
vooral voor in grote 
delen van Afrika, 
Zuid-Amerika en 
Zuidoost-Azië.
Laat je voor vertrek al 
goed informeren. 

Infectieziekte veroor-
zaakt door een parasiet 
in het speeksel van de 

malariamug. Preventieve 
medicijnen beschikbaar.

Malaria
Kom je op vakantie een reiziger tegen 
die hartstikke ziek is én alleen? Zorg 
dan voor de ander. Er is niets erger 
dan in het buitenland alleen ziek zijn. 
De zieke zal je eeuwig dankbaar zijn 
voor wat gezelschap, flessen water, 
droge biscuitjes, bananen, 
diarreestoppers of pijnstillers.

Spray of roller met 
sterke concentratie 
DEET.

Lange broeken, 
schoenen en 
lange mouwen.

Checklist

Reisklamboe.

Eet alleen vis 
als je de 

zee ziet.
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ORS 
(oplosbaar poeder 
dat het vochtgehal-
te in je lichaam op 
peil houdt)

Anti-histamine 
(tegen allergische 
reacties)

PincetThermometer 

Waterproof 
pleisters

Desinfectie-
middel

Pijnstillers

Diarree-
stopper


