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Onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie
Veel reizigers die naar landen met een verhoogde kans op infecties reizen, ondervinden enig ongemak. Echter, de
meeste mensen keren gezond weer terug. Ernstige gezondheidsproblemen doen zich bij een minderheid van de reizigers
voor. Er is een beperkt aantal aandoeningen waartegen men zich kan beschermen door middel van chemoprofylaxe:
diarree, leptospirose, rickettsiose en malaria. Algemene maatregelen ter voorkoming van diarree en malaria vormen de
hoeksteen van de profylaxe (Gebu 2001; 35: 95-101).

Inleiding
In dit eerste van twee artikelen over infecties bij reizigers wordt aandacht besteed aan chemoprofylaxe. In deel twee
komen vaccinaties aan de orde.
Jaarlijks reizen ruim één miljoen Nederlanders om uiteenlopende redenen naar landen waar een verhoogde kans op
infecties bestaat.1 Een speciale risicocategorie vormen allochtonen die naar hun land van herkomst of dat van hun
familie reizen.
De belangrijkste maatregelen die een reiziger kan nemen ter preventie van ernstige gezondheidsproblemen gedurende
de reis zijn: zorgen voor veilige deelname aan het verkeer, persoonlijke hygiëne (zorgvuldige keuze van voedsel en
drank, veilig vrijen) en, waar nodig, een goede malariaprofylaxe.
Dit artikel beperkt zich tot reizigers die enkele weken tot een aantal maanden naar een (sub)tropisch land gaan.
Personen die voor langere tijd in een (sub)tropisch land gaan werken, zoals ontwikkelingswerkers, hulpverleners,
militairen en werknemers in het bedrijfsleven ('expatriates'), krijgen vaak aangepaste adviezen. De in dit artikel gegeven
aanbevelingen zijn noodzakelijkerwijs algemeen. Een gezondheidsadvies dient uiteindelijk individueel op de reiziger te
worden afgestemd op grond van onder meer bestemming en doel van de reis, (doorgemaakte) aandoeningen en
geneesmiddelengebruik. Voor gedetailleerde aanbevelingen kan men de Protocollen Reizigersadvisering, uitgegeven
door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering, raadplegen.2 Informatie voor reizigers is te vinden op de
website: www.lcr.nl. Dit zijn consensusrichtlijnen die mede tot stand zijn gekomen vanuit een streven naar landelijke
uniformiteit en een betere uitvoerbaarheid door paramedisch personeel. Verdere individualisering van het advies kan
dan alsnog zijn aangewezen. Achtereenvolgens komen nu aan de orde: risico's tijdens het reizen, diarree, leptospirose,
rickettsiose en malaria.
Risico's tijdens het reizen
Risico's om tijdens een reis een aandoening op te lopen, hangen onder meer af van de bestemming en de duur van de
reis, de wijze van reizen en de accommodatie, de intensiteit van contact met de lokale bevolking, het reisdoel, de
genomen voorzorgsmaatregelen, de reiservaring en de reeds eerder doorgemaakte ziekten. Goede, recente gegevens
omtrent reizigers en hun problemen zijn er niet.3 Veel aanbevelingen, zoals onder meer die van de WHO,4 zijn
gebaseerd op een onderzoek dat tussen 1981 en 1984 werd verricht.5 In dat onderzoek werden 7.886 Zwitsers
ondervraagd, die voor een gemiddelde periode van 2,8±1,6 weken naar (sub)tropische landen reisden. Van hen had 15%
tijdens de reis of na terugkeer een ziekte, consulteerde 8% een arts, en werd 0,5% in een ziekenhuis opgenomen.
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Diarree werd gemeld door 8%, andere abdominale klachten door 4%, bovenste luchtweginfecties en koortsende
ziektebeelden elk door 2%, huidafwijkingen door 1%, geslachtsziekten door 0,7% en hepatitis door 0,3% van de
patiënten. De incidentie per 1.000 persoonsmaanden van hepatitis A bedroeg 1, van hepatitis B 0,3 en van malaria 0,6.5
Buiktyfus en cholera kwamen niet voor.
Dit onderzoek heeft ondanks zijn omvang toch nog duidelijke beperkingen, maar het is het enige goede, grootschalige
onderzoek dat op dit gebied is verricht. Naar dit onderzoek wordt steeds, ook nog na 20 jaar, verwezen, zij het dat vaak
latere, meer recente, verwijzingen naar dit onderzoek worden aangehaald waarmee de suggestie wordt gewekt dat
recente gegevens4 worden gepresenteerd. Het is niet bekend in hoeverre deze getallen ook voor de Nederlandse
situatie gelden. Ook is het de vraag of deze gegevens nog op de huidige situatie van toepassing zijn. Van de onderzochte
personen reisde ruim de helft naar tropisch Afrika en eenvierde naar Sri Lanka en de Malediven, slechts weinigen naar
Zuidoost-Azië, Indonesië of India. Bovendien werd het onderzoek verricht onder Duitstalige Swiss-Air-passagiers die
wellicht in blootstelling aan infecties verschillen van andere reizigers. Het is ook mogelijk dat de reiziger in 2001 een
ander gedrag vertoont dan die in 1981, of betere mogelijkheden heeft zich te beschermen (bv. muskietennet/klamboe),
en dat risico’s in de landen van bestemming zijn veranderd.
Geschat wordt dat in Nederland en België tegenwoordig ongeveer 50% van de reizigers zich laat adviseren over
maatregelen ter voorkoming van ziekte,1 maar of er verschil is in vóórkomen van klachten en problemen tussen
degenen die advies zochten en opvolgden en zij die dat niet deden, is niet onderzocht. Ook omtrent risico’s van
specifieke infecties bestaan slechts beperkte gegevens. Eén van de oorzaken hiervan is dat voor slechts enkele ziekten
die men op reis oploopt een aangifteplicht bestaat. Bovendien is de betrouwbaarheid van de aangifte niet groot. Van de
klinische gevallen van hepatitis A wordt slechts 30% aangegeven,6 voor aangifte door artsen van malaria is dit maar 33
tot 40%.7 Tenslotte is de reizende populatie, waarop de aangegeven ziektegevallen betrekking hebben, slechts bij
benadering te schatten en is doorgaans niet bekend of en in welke mate deze risico liep: wie reisden naar hetzelfde
gebied, onder dezelfde omstandigheden, in hetzelfde seizoen en hadden hetzelfde risicoprofiel? Naast een gebrek aan
gegevens omtrent risico’s, en daarmee omtrent de noodzaak tot preventieve maatregelen, zoals immunisatie en
chemoprofylaxe, is het bewijs voor de effectiviteit van deze maatregelen soms mager.3 Een belangrijk probleem is dat
gerandomiseerd vergelijkend onderzoek naar effectiviteit van preventieve maatregelen, zoals chemoprofylaxe en
vaccinatie, vaak niet mogelijk is omdat, gezien het relatief geringe risico, zeer grote aantallen reizigers zijn vereist. Voor
een aantal vaccinaties kan dit worden ondervangen met vergelijkende onderzoeken naar immunogeniteit. Er zijn echter
maar weinig onderzoeken die, wat methodologische eisen ten aanzien van opzet en uitvoering betreft, de toets der
kritiek kunnen doorstaan.3 8

Diarree
Algemeen.
Een derde tot de helft van alle reizigers wordt getroffen door diarree. De verwekkers variëren al naar gelang de
reisbestemming, het seizoen en de immuniteit. Enterotoxische E. coli wordt het meest frequent geïsoleerd, gevolgd door
Campylobacter jejuni, Salmonella spp, Shigella spp en virale agentia.9 Mensen met hypochloorhydrie door ziekte,
operatie of medicatie (H2-antagonisten en antacida) lopen een groter risico van buiktyfus, en mogelijk ook diarree.10
Zorgvuldige keuze van drank en voedsel (bak, kook, schil of laat achterwege, ook wel BAKSLA genoemd) is belangrijk.
Wanneer toch diarree optreedt, kan men in principe het beste eerst even afwachten, zeker bij lichte vormen van diarree.
Meestal is de diarree in één of enkele dagen over. Verandering van voedingspatroon wordt wel als mogelijke verklaring
gegeven voor het optreden van diarree. Als algemene maatregel bij diarree kan voldoende hydratie met bijvoorbeeld
rehydratieoplossing worden geadviseerd (Gebu 1988; 22: 27-32).
Profylaxe. Effectieve profylaxe van reizigersdiarree kan worden bereikt met antibiotica. Op grond van afwegingen
betreffende kosten en baten, waarbij ook de kans op bijwerkingen is meegewogen, is antibiotische profylaxe in het
algemeen slechts aan te raden voor reizigers bij wie infectieuze complicaties van diarree kunnen optreden, zoals bij
patiënten met afweerstoornissen of de ziekte van Crohn, of wanneer hemodynamische problemen dreigen, zoals bij
patiënten met ernstige nierfunctiestoornissen, hartfalen en diabetes mellitus. Verder is profylaxe met antibiotica aan te
raden voor reizigers die door diarree bijzonder worden gehinderd (immobiele patiënten). Ook kan profylaxe worden
overwogen wanneer het reisprogramma absoluut niet toelaat dat diarree dit in de war stuurt, zoals dat van topsporters
of van diplomatieke missies. In het algemeen dient men echter, ook bij reizigers met risico’s, terughoudend te zijn met
het profylactisch voorschrijven van antibiotica.
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Ofschoon behorend tot de groep van de reserve-antibiotica (Gebu 1998; 32: 15-21), hebben fluorchinolonen de voorkeur
vanwege de wijdverbreide resistentie van darmpathogenen tegen penicillinen, doxycycline en co-trimoxazol. In
gerandomiseerde placebogecontroleerde onderzoeken onder reizigers en militairen in verschillende risicogebieden gaf
dagelijkse inname van norfloxacine of ciprofloxacine 77 tot 94% bescherming tegen diarree.11-14 Bovendien duurden
de diarree-episoden, als deze toch optraden, bij het gebruik van norfloxacine meestal significant korter dan bij placebo.
De bijwerkingen waren mild: incidenteel werd hoofdpijn of duizeligheid gemeld of werd een fotoallergische reactie
geconstateerd. De aërobe Gram-negatieve flora herstelde zich na het staken van de profylaxe. Ofschoon het risico van
resistentieontwikkeling bij toepassing van fluorchinolonen theoretisch aanwezig is, werd resistentie-inductie niet
waargenomen in de onderzoeken.11-13
Antibiotische noodbehandeling
Het profylactisch voorschrijven van antibiotica bij bovenstaande groepen reizigers is in het algemeen tweede keuze.
Antibiotische noodbehandeling, die direct bij het optreden van diarree moet worden gestart, is eerste keuze. Ook dan
hebben fluorchinolonen de voorkeur.15 In onderzoeken waarin eenmalige en meerdaagse behandelingen rechtstreeks
werden vergeleken, werden geen significante verschillen in effectiviteit waargenomen.16-18 Eenmalige dosering heeft
praktische voordelen, maar heeft als nadeel dat er gemakkelijker resistentie ontstaat. Voor de gezonde reiziger is een
eenmalige dosering waarschijnlijk voldoende, maar bij lokale of systemische afweerstoornissen is een meerdaagse
behandeling geïndiceerd.?

Leptospirose
Men loopt leptospirose op door beroepsmatig contact met besmet (oppervlakte)water (rioolwerkers, rattenvangers,
vissers) of watersportactiviteiten (kanoërs, 'rafters'). Doxycycline eenmaal per week gaf 88% bescherming tegen
symptomatische leptospirose onder Amerikaanse militairen in Panama.19 In gebieden waar men zich tegelijkertijd tegen
malaria dient te beschermen, kan men dagelijks doxycycline innemen (zie verderop). Hoewel er geen gegevens bestaan
over de effectiviteit van deze dosering als profylacticum tegen leptospirose, neemt men aan dat deze hoog is.

Rickettsiose
Tegen beten door teken en mijten, en daarmee tegen rickettsiose, dient men zich te beschermen door bedekkende
kleding en het gebruik van insectenwerende middelen op kleding en huid. Doxycycline gaf ongeveer 80% bescherming
tegen 'scrub typhus' door Orientia tsutsugamushi.20 21
Over de effectiviteit tegen andere vormen van rickettsiose bestaan geen gegevens. Op theoretische gronden voorkomt
doxycyclineprofylaxe, gegeven zoals bij malaria (zie verderop), waarschijnlijk ook rickettsiose. In risicovolle gebieden of
omstandigheden zou doxycyclineprofylaxe kunnen worden overwogen.

Malariaprofylaxe
Algemeen. Bij de mens wordt malaria veroorzaakt door vier soorten malariaparasieten: Plasmodium falciparum, P.
vivax, P. ovale en P. malariae. P. vivax, ovale en malariae veroorzaken hoogst zelden complicaties en sterfte.
Beschermingsmaatregelen zijn vooral gericht op het voorkomen van de potentieel dodelijke P. falciparum-infectie.
Vanwege resistentie van P. falciparum-parasieten tegen diverse middelen is chemoprofylaxe niet eenvoudig meer en
wordt er naar nieuwe wegen en middelen gezocht. Reizigers dienen muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen door te
slapen onder een met permetrine of deltametrine22 (insecticiden) geïmpregneerd muskietennet of klamboe, door het
slaapvertrek (huis) vrij te maken en vrij te houden van muggen, door het van zonsondergang tot zonsopgang dragen van
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beschermende kleding (evt. met een insecticide bewerkt), door de blootgestelde huid in te smeren met een
insectenwerend middel dat diethyltoluamide bevat22 23 en door het branden van een insectenspiraal.
Ter voorkoming van diarree en malaria zijn niet-medicamenteuze maatregelen van groot belang.
Het risico om malaria op te lopen, is afhankelijk van het gebied waar men heen gaat (niet uitsluitend 'het land' of 'de
regio', er zijn immers grote verschillen binnen een land of regio afhankelijk van hoogte, ecologie, bebossing, enz.), van
het seizoen, van het gedrag van de reiziger of de werkzaamheden en van de genomen beschermingsmaatregelen.
Bovendien varieert het risico van jaar tot jaar, waarbij regenval en temperatuur bepalend zijn. Onderzoeken betreffende
risico en bescherming dienen met het bovenstaande in het achterhoofd te worden geïnterpreteerd. Op grond van
vragenlijstonderzoek, verricht tussen 1985 en 1988, werd de incidentie van malaria, indien geen malariaprofylaxe werd
toegepast, geschat op 24,2 per 1.000 persoonsmaanden (95%BI=8,9-52,6) voor West-Afrika en 15,2 (95%BI=7,3-28,0)
voor Oost-Afrika.24 Een, enkele jaren eerder verricht, onderzoek (1983-1984) meldde voor Kenia een incidentie van 2,8
(95%BI=1,9-3,9) (zonder chemoprofylaxe),25 vergelijkbaar met latere (1987, resp. 1987-1989) onderzoeken onder
chemoprofylaxe: 3,0 (95%BI=1,7-4,8)26 en 4,9 (95%BI=2,7-8,5).27 In delen van de westelijke Stille Oceaan, met name
Nieuw-Guinea, is het risico vergelijkbaar met dat in Afrika. In Zuid-Amerika en het Indiase subcontinent is het risico 10100-maal kleiner, terwijl in Zuidoost-Azië, Midden-Amerika en het Midden-Oosten het risico 100-1.000-maal kleiner is.
Chemoprofylaxe. Voor chemoprofylaxe komen in aanmerking: chloroquine, proguanil, mefloquine, doxycycline,
primaquine en het combinatiepreparaat atovaquon/proguanil, waarvan de registratie recent werd uitgebreid (Gebu 2001;
35: 81). Pyrimethamine en dapson dat in combinatie hiermee wordt gebruikt, hebben slechts een beperkte effectiviteit
en komen maar voor een beperkt aantal gebieden in aanmerking. Azitromycine dient slechts bij uitzondering als
malariaprofylacticum te worden gebruikt. Het middel is in Nederland voor deze indicatie niet geregistreerd. De
effectiviteit van tafenoquine, een synthetische analogon van primaquine, wordt momenteel onderzocht.
Chloroquine en proguanil. Algemeen. Chloroquine- en proguanilresistente P. falciparum-stammen komen veel voor in
Zuidoost-Azië, Oost-Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea, het Amazonegebied en Afrika. Chloroquineresistentie is uitgebreid
onderzocht en in kaart gebracht, proguanilresistentie niet. Het gebruik van chloroquine of proguanil, als afzonderlijk
middel, wordt in Nederland uitsluitend nog geadviseerd voor reizen naar Midden-Amerika en het eiland Hispaniola in de
Cariben, het Midden- en Nabije Oosten, het Indiase subcontinent en delen van Indonesië.
Chloroquine. Men start met inname op de dag van vertrek naar het malariagebied en neemt ook de volgende dag,
daarna eenmaal per week, en gaat door tot en met vier weken na vertrek uit het endemische gebied.
Bijwerkingen. Chloroquine geeft vooral gastro-intestinale klachten (misselijkheid, braken, diarree) en veroorzaakt soms
duizeligheid. Symptomen van psoriasis kunnen verergeren. Reversibele keratopathie en irreversibele retinopathie zijn
uitsluitend vastgesteld na langdurig gebruik, zoals bij reumatoïde artritis. Chemoprofylaxe met chloroquine kan veilig
door kinderen en zwangeren worden toegepast.
Proguanil. Men begint op de dag van vertrek naar het endemische gebied met dagelijks slikken tot en met vier weken
na vertrek uit het gebied. Proguanil kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt.
Internationaal wordt, mede op grond van farmacokinetisch onderzoek,28 geadviseerd proguanil eenmaal daags 200 mg
in te nemen. In Nederland wordt door velen tweemaal daags 100 mg aanbevolen. Dit laatste onder meer op grond van
een farmacokinetisch onderzoek bij zes vrijwilligers.29 Farmacodynamische gegevens ontbreken, evenals onderzoeken
die de effectiviteit van de een- of tweemaal daagse inname vergeleken. Er is in feite geen reden af te wijken van
hetgeen internationaal gangbaar is.
De profylactische activiteit wordt toegeschreven aan de werking op de leverfase van de parasiet. Van alle mensen blijkt
3% (blanken) tot 20% (Oost-Aziaten) proguanil inadequaat om te zetten in de actieve metaboliet cycloguanil, maar deze
slechte omzetters blijken geen verhoogd risico van malaria te hebben.30 De prodrug proguanil blijkt zelf ook ntimalariaactiviteit te hebben.30 31
Bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn aften en haaruitval. Gastro-intestinale klachten, zoals maagpijn
en braken, komen zelden voor.
De combinatie van dagelijks proguanil en wekelijks chloroquine is voor bepaalde gebieden en bepaalde reizigers bij een
bepaalde reisduur eerste keuze. Dit geldt soms ook voor reizigers naar gebieden waar partiële resistentie tegen deze
middelen voorkomt en aan wie mefloquine wordt aangeraden, maar die dit niet kunnen nemen vanwege een contraindicatie, slechte ervaring of niet willen gebruiken vanwege de slechte reputatie van mefloquine.
Zorgvuldige keuze van drank en voedsel (bak, kook, schil of laat achterwege: BAKSLA) is belangrijk om
diarree te voorkomen.
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Voor veel gebieden is de effectiviteit van deze combinatie inferieur aan die van mefloquine en doxycycline,32-34 terwijl
de bijwerkingen vergelijkbaar zijn in aard en frequentie.35 Omdat er alternatieven zijn (zie verderop), zou deze
combinatie niet vaak meer moeten worden geadviseerd.
Mefloquine. Na publicaties over de effectiviteit en verdraagbaarheid van mefloquine bij reizigers die uit Kenia waren
teruggekeerd,24 en bij jonge gezonde Amerikaanse 'Peace Corps'-vrijwilligers die gedurende 12 maanden in West-Afrika
verbleven,34 werd mefloquine geïntroduceerd als malariaprofylacticum. In Nederland wordt mefloquine als
malariaprofylacticum geadviseerd voor reizen naar Afrika ten zuiden van de Sahara, naar Azië oostelijk van India, de
oostelijke eilanden van Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en het Amazonegebied. Het middel wordt standaard gebruikt
door de Amerikaanse krijgsmacht, regeringsfunctionarissen en het Peace Corps. Mefloquine wordt in Amerika beschouwd
als het meest effectieve middel, dat veilig, gemakkelijk toepasbaar en goed verdraagbaar is,36 terwijl in Engeland rond
mefloquine veel rumoer is ontstaan.37
In Nederland luidt het advies om drie weken vóór de reis met mefloquine eenmaal per week te beginnen, hiermee door
te gaan tijdens het verblijf tot en met vier weken na vertrek uit het malariagebied. Het advies om drie weken vóór de reis
te beginnen dient twee doeleinden: opbouwen van een effectieve concentratie in het bloed (de 'steady state' wordt pas
na 8 ? 9 weken bereikt) én het ervaren of men het middel verdraagt. Meestal treden de bijwerkingen al op in de eerste
twee weken van het gebruik. Zonodig kan men dan nog voor de reis op een alternatief overschakelen.
Wie kort voor de reis met profylaxe aanvangt, kan drie dagen achtereen een tablet innemen. Hiermee wordt snel een
effectieve concentratie bereikt, maar is de kans op bijwerkingen mogelijk groter. In één, beperkt, onderzoek trad geen
significante toename van bijwerkingen op38 en in een ander, eveneens beperkt onderzoek, wel, namelijk van
neuropsychiatrische bijwerkingen.39
Mefloquine en zwangerschap. Therapeutische doses mefloquine voor de behandeling van malaria tijdens de
zwangerschap bleken het risico van doodgeboorte te vergroten, vergeleken met kinine (OR 4,7 [95%BI=1,7-12,7]), met
andere behandelingen (OR 5,1 [95%BI=2-13,1]) en vergeleken met een zwangerschap zonder malaria (OR 3,5
[95%BI=1,6-7,6]).47
Mefloquine: effectiviteit en bijwerkingen
De hierboven genoemde onderzoeken24 34 waren retrospectief en gebaseerd op vragenlijsten en zijn bekritiseerd ten
aanzien van de betrouwbaarheid en, wat het Amerikaanse onderzoek betreft, ook generaliseerbaarheid.35 Na
publicaties over neuropsychiatrische bijwerkingen van mefloquine ontstond met name in Engeland, Canada en
Nederland discussie over het voorschrijven van mefloquine als malariaprofylacticum.35 In een meta-analyse werd
gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend onderzoek van mefloquine versus placebo of een alternatieve profylaxe,40 bij
niet-immune reizigers en niet-reizende vrijwilligers opgenomen.35 Het doel van de meta-analyse was het effect van
mefloquine op de malaria-episoden na te gaan en te analyseren hoe vaak mensen met de profylaxe stopten, en hoe
vaak bijwerkingen voorkwamen. Tien onderzoeken met in totaal 2.750 personen werden opgenomen in de analyse. Vijf
daarvan waren klinische onderzoeken naar toxiciteit bij mensen die niet reisden en vijf waren veldonderzoeken onder
militairen (>99% mannen). De malaria-expositie in deze onderzoeken varieerde van nul tot hoog. Slechts in twee
onderzoeken werd gedetailleerd verslag van de symptomen bij de deelnemers gedaan. Vijf onderzoeken vergeleken
mefloquine met placebo. Slechts in één onderzoek werd malaria microscopisch bevestigd. Dit onderzoek bij niet-immune
militairen in Irian Jaya (nu: West-Papoea) toonde dat het middel zeer effectief was ter voorkoming van malaria (aantal
malariagevallen/aantal persoonsmaanden: 0/202 vs. 53/109 bij placebogebruik).41 De andere vier
placebogecontroleerde onderzoeken waarin niet naar microscopische malaria werd gekeken maar naar het stoppen met
de profylaxe, toonden dat mensen in de mefloquinegroep vaker stopten dan in de placebogroep (odds ratio (OR) 3,65
[95%BI=1,67-7,6]). In zes onderzoeken werd mefloquine vergeleken met een ander profylacticum. Slechts in één
onderzoek (het eerder gemelde onderzoek onder militairen op West-Papoea41) werd de incidentie van malaria gemeten:
bij 68 soldaten die mefloquine gebruikten, werd geen malaria vastgesteld, en bij 67 die doxycycline gebruikten, deed
zich één geval van malaria voor. Mefloquine werd even goed verdragen als doxycycline (OR 1,0 [95%BI=0,80-1,27]) en
werd niet vaker gestaakt (OR 1,33 [95%BI=0,75-2,36]). Slapeloosheid was vaker met mefloquine geassocieerd dan met
andere middelen (OR 1,64 [95%BI=1,18-2,28]), evenals vermoeidheid (OR 1,57 [95%BI= 1,01-2,45]). In twee
onderzoeken waarin neuropsychiatrische functietests werden gedaan (n=2x20 resp. 23, gekruist) werden geen
significante verschillen gevonden tussen mefloquine en placebo in psychomotorisch functioneren, rijvaardigheid,
coördinatie en lichaamsbalans. De auteurs analyseerden ook 516 casuïstische mededelingen van bijwerkingen van
mefloquine: 328 tijdens profylaxe en 188 tijdens behandeling (63% betrof toeristen en zakenreizigers). Twee van de vier
geciteerde referenties waarin sterfte aan mefloquine wordt toegeschreven, bleken toegankelijk: één betrof toxische
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epidermale necrolyse tijdens mefloquineprofylaxe42 en één betrof halofantrine, niet mefloquine.43 Incidentele ernstige
bijwerkingen, soms langdurig, werden gemeld maar hoe vaak ernstige bijwerkingen voorkomen, blijft onbekend omdat
incidenten worden gemeld zonder relatie met aantallen gebruikers. De klinische onderzoeken naar toxiciteit werden
verricht bij mensen die niet reisden, terwijl reizen en tropenverblijf daar mogelijk wel invloed op kunnen hebben. Er
bleken een aantal onvolkomenheden te zijn in het merendeel van de genoemde onderzoeken, zoals selectiebias,
confounding, gebrek aan definitie van ernstige bijwerking, verschil in vastlegging hiervan, telefonische enquêtes door
personen die wisten welk middel was gebruikt.44
In een retrospectief cohortonderzoek onder 1.227 Nederlandse tropenreizigers werden schriftelijke enquêtes verricht met
gevalideerde vastlegging van klachten en met onderzoek naar risicofactoren voor het optreden van neuropsychiatrische
bijwerkingen. Er werd een verhoogd risico van slapeloosheid (RR 1,6 [95%BI=1,1-2,4]) gevonden bij mefloquinegebruik
in vergelijking met geen profylaxe, na correctie voor verschillen in leeftijd, geslacht, reisbestemming, aard van de reis en
alcoholgebruik. Het risico was met name bij vrouwen verhoogd (RR 2,4 [95%BI=1,2-4,6]). Het risico van nachtmerries
was bij mefloquinegebruik significant verhoogd bij alcoholgebruikers (RR 3,7 [95%BI=1,1-12,7]), terwijl alcoholgebruik de
kans op slapeloosheid verminderde.45 Verder onderzoek toonde dat met name het vrouwelijke geslacht, een lage 'body
mass index' (BMI40
Onderzoek in Thailand toonde dat mefloquineprofylaxe tijdens de tweede helft van de zwangerschap effectief en veilig
was.48 Profylactisch gebruik van mefloquine vlak voor de conceptie en in de vroege zwangerschap bleek niet te zijn
geassocieerd met abortus, vroeggeboorte of congenitale afwijkingen en achterblijven in geestelijke of lichamelijke
ontwikkeling van het kind.49 50 Er is dan ook geen reden abortus te adviseren als de vrouw zwanger is geworden
tijdens mefloquineprofylaxe. De fabrikant van mefloquine adviseert overigens zwangerschap uit te stellen tot drie
maanden na gebruik van het middel.
Over het gebruik van mefloquine bij kinderen lichter dan 5 kg (en
Allochtonen die reizen naar hun land van herkomst vormen een speciale risicogroep.
Doxycycline bleek in enkele vergelijkende onderzoeken een effectief malariaprofylacticum met >90% effectiviteit.41
51 52 Uit observationeel onderzoek onder Amerikaanse soldaten in Somalië kwam naar voren dat tijdens
doxycyclinegebruik vijfmaal zoveel gevallen van malaria optraden als tijdens mefloquinegebruik, een verschil dat vooral
aan therapietrouw werd toegeschreven.53
Bijwerkingen. Bekende bijwerkingen van doxycycline zijn maag-darmklachten (misselijkheid, braken, diarree),
fotosensitiviteit en vaginale candidiasis. Vanwege verkleuring van tanden en het broos worden van botten door een
vertraagde osteogenese, mag het middel niet worden gebruikt tijdens zwangerschap en lactatie en door kinderen jonger
dan 8 jaar.
Advies. Op de dag van vertrek naar het malariagebied beginnen en doorgaan tot en met vier weken na thuiskomst. In
Nederland is doxycycline niet voor deze indicatie geregistreerd. Als men dit middel voorschrijft, dan dient men bepaalde
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen (Gebu 2000; 34: 139-147).
Primaquine werkt op de leverstadia van P. vivax en P. ovale en ook, in hogere dosering, op de in de lever incuberende
falciparumparasieten.54 Vanwege de bijwerkingen en het beschikbaar komen van chloroquine werd het indicatiegebied
voor primaquine beperkt tot voorkoming van ware recidieven uit hypnozoïeten van P. vivax en ovale. De effectiviteit van
primaquine als profylaxe is in diverse onderzoeken aangetoond: bij semi-immune Kenianen in West-Kenia55 (gem.
effectiviteit na 11 weken 85% voor P. falciparum), bij niet-immune transmigranten in West-Papoea56 (gem. effectiviteit
na 1 jaar voor P. falciparum 94,5% en voor P. vivax 90,4%) en bij Colombiaanse niet-immune soldaten57 (gem.
effectiviteit na 16 weken 89%).
De gegevens betreffende effectiviteit en bijwerkingen van mefloquine als malariaprofylacticum, zijn nog te
beperkt om een definitieve plaatsbepaling mogelijk te maken.
Het middel werd in het algemeen goed verdragen. Een te lage dosis en te vroeg stoppen met de profylaxe is minder
effectief, zoals bleek uit observationeel onderzoek in Ethiopië.58Primaquine is een effectieve malariaprofylaxe. Gastrointestinale bijwerkingen treden vooral bij hogere doseringen op. Primaquine geeft aanleiding tot een zekere mate van
methemoglobinemie na langdurig gebruik en tot hemolytische anemie bij personen met ernstige G6PD-deficiëntie. Met
het middel bestaat uitgebreide ervaring bij de profylaxe van recidieven van P. vivax- en P. ovale-infecties. Een voordeel
van primaquineprofylaxe is dat men begint op de dag van vertrek naar het malariagebied en slechts door hoeft te gaan
met innemen tot en met vijf dagen na vertrek uit het endemische gebied. Primaquine wordt niet voorgeschreven tijdens
zwangerschap en lactatie vanwege het risico van hemolyse.
Primaquine is een niet-geregistreerd geneesmiddel en is niet meer in de handel.59 De apotheker kan de grondstof
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bestellen en het verwerken in capsules.
Atovaquon/proguanil. De combinatie atovaquon/proguanil is in Nederland geregistreerd voor de behandeling van
ongecompliceerde malaria. Recent is de registratie uitgebreid voor volwassenen (>40 kg) met de indicatie
malariaprofylaxe bij een verblijf van maximaal 4 weken in een malariagebied (Gebu 2001; 35: 81). Het middel moet
dagelijks worden ingenomen. De registratietekst geeft aan dat men dient te beginnen met inname 1-2 dagen voor
aankomst in het risicogebied en dient door te gaan tot 7 dagen na vertrek.
Nadat in onderzoek onder de bevolking van malaria-endemische landen de therapeutische en profylactische effectiviteit
en de verdraagbaarheid waren aangetoond, werd recentelijk bij niet-immune reizigers aangetoond dat het middel even
goed werd verdragen als de combinatie chloroquine/proguanil. Bij het gebruik van atovaquon/proguanil traden er
significant minder gastro-intestinale bijwerkingen op. Bij patiënten die chloroquine/proguanil gebruikten, kwamen drie
gevallen van P. falciparum-infectie voor en bij hen die atovaquon/proguanil gebruikten, kwam één geval van P. ovaleinfectie voor.60 Uitgestelde aanvallen van P. vivax en ovale lijken met de combinatie niet te worden voorkomen.60
Atovaquon/proguanil wordt niet aangeraden tijdens de zwangerschap en lactatie, omdat er geen ervaring mee is.
Aanwijzingen voor schadelijke effecten zijn er niet en er is geen reden abortus te adviseren als tijdens
atovaquon/proguanilgebruik zwangerschap is opgetreden.
Plaatsbepaling
De belangrijkste maatregelen die men kan nemen ter voorkoming van infecties bij reizen naar landen met een lagere
hygiënische standaard, zijn een zorgvuldige keuze van voedsel en drank, het zich beschermen tegen insectenbeten en
het innemen van een malariaprofylacticum. Antibiotische profylaxe van diarree wordt slechts in bijzondere
omstandigheden aangeraden, noodbehandeling van diarree is eerste keuze.
Voor een beperkte groep reizigers kan in bepaalde omstandigheden het dagelijks gebruik van doxycycline zijn
aangewezen ter voorkoming van leptospirose of rickettsiose. Dagelijks gebruik van doxycycline beschermt ook tegen
malaria, maar dient te worden voortgezet tot en met vier weken na vertrek uit het malariagebied.
Het advies betreffende malariaprofylaxe dient te zijn aangepast aan de reiziger en de te ondernemen reis. Daarbij wordt
een afweging gemaakt van het risico van malaria en de (eventuele) nadelen (incl. de kosten) van de profylactische
maatregelen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering is de bron van de landelijke richtlijnen. Informatie
voor leken is te vinden op de website www.lcr.nl.
Op deze plaats kan niet gedetailleerd per land of per werelddeel worden aangegeven welke maatregelen gewenst zijn,
maar enkele algemene adviezen kunnen wel worden gegeven. Wanneer men slechts twee nachten in een malariagebied
verblijft, kan men vaak volstaan met antimuggenmaatregelen, behalve in Afrika ten zuiden van de Sahara (behoudens
de Republiek van Zuid-Afrika), West-Papoea en Papoea-Nieuw-Guinea. In deze gebieden dient men vanwege de intense
malariatransmissie altijd ook antimalariamiddelen in te nemen.
In Midden-Amerika, het eiland Hispaniola, Noord-Afrika, het Nabije en Midden-Oosten, Azië tot en met India en op
Sumatra, is de malariatransmissie gering tot middelmatig en zijn de parasieten goed gevoelig voor alle middelen. Voor
deze gebieden is het advies proguanil, met als tweede keuze chloroquine.
Elders kan men bij een reis tot en met zeven dagen als volgorde van keuze aanhouden: atovaquon plus proguanil,
mefloquine, doxycycline, chloroquine plus proguanil, of eventueel primaquine. Bij een langere reisduur komt mefloquine
op de eerste plaats, gevolgd door atovaquon plus proguanil (tot max. 4 weken), doxycycline, chloroquine plus proguanil,
eventueel primaquine.
Trefwoorden: reizigers, chemoprofylaxe, diarree, leptospirose, rickettsiose, malaria
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Stofnamen

Merknaam®

atovaquon/proguanil

Malarone

atovaquon

Wellvone

azitromycine

Zithromax

chloroquine

Nivaquine

ciprofloxacine

Ciproxin

co-trimoxazol

merkloos, Bactrimel, Sulfotrim

diethyltoluamide

Autan, Care Plus Deet

doxycycline

merkloos, Dagracycline, Neo-Dagracycline, Unidox, Vibra-S

halofantrine

Halfan

kinine

merkloos

mefloquine

Lariam

norfloxacine

merkloos, Noroxin

primaquine

Primaquine capsule FNA

proguanil

Paludrine

Zoekactie
De literatuur waarnaar wordt verwezen is gevonden door systematisch zoeken in elektronische gegevensbestanden
(Medline, Cochrane Bibliotheek) en handmatig zoeken in alle uitgaven van de Journal of Travel Medicine. Bovendien werd
voor gegevens over vaccins gebruik gemaakt van een standaardwerk (Plotkin SA, Orenstein WA (eds). Vaccines. 3rd ed.
Philadelphia: WB Saunders, 1999) met kruisverificatie van relevante referenties.
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