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Actueel thema reizigersgeneeskunde - en advisering 2017 

Verbeter je advies aan de immuungecompromitteerde reiziger. Update je kennis over de 

epidemiologie en preventie van belangrijke hemorragische koortsen en dengue, zika en chikungunya. 

Werk je als arts of verpleegkundige in de reizigersgeneeskunde? Dan is het belangrijk om op de 

hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van reizigersadvisering. Wil jij je kennis 

opfrissen en tegelijkertijd voldoen aan de eisen voor herregistratie? Doe dan deze eendaagse 

module. Docenten zijn dr. Bram Goorhuis, internist-infectioloog in het AMC en drs. Mariana de 

Mendonça Melo, internist-infectioloog Havenziekenhuis. 

Vaccinatie van de immuungecompromitteerde reiziger 

We starten met het opfrissen van je kennis over de werking van het immuunsysteem. In het hele 

lichaam werken de verschillende onderdelen van dit systeem ingenieus samen om het lichaam te 

beschermen tegen binnendringende pathogenen. Bij vaccinatie maken we handig gebruik van deze 

immuunrespons. Hoe zit dat ook al weer?  

Hierna bespreken we de afwijkende immuunrespons bij mensen met een gestoorde afweer. Patiënten 

die door hun ziekte of door de medicatie die zij gebruiken immuungecompromitteerd zijn, reageren 

vaak minder goed op vaccins of lopen meer risico’s op complicaties. Terwijl het voorkomen van 

infecties juist voor deze groep van levensbelang is. Aan de hand van aansprekende casuïstiek leer je 

over de achtergronden van de indicaties en contra-indicaties van het vaccineren van deze 

patiëntengroepen. 

Na afloop van dit onderdeel:  

 Kun je de werking van het normale immuunsysteem en de afwijkende immuunrespons bij de 
verschillende soorten afweerstoornissen beschrijven 

 Kun je het vaccinatiebeleid bij de verschillende soorten afweerstoornissen uitleggen.  

 Kun je dit vaccinatiebeleid op maat toepassen in het reizigersspreekuur.  

 Kun je beoordelen wanneer je een advies zelf kunt geven of wanneer je moet verwijzen naar een 
(behandelend) arts of een specialistisch centrum.  
 

Virale hemorragische koortsen en dengue, chikungunya en zika  

In de middag bespreken we twee thema’s.  

Allereerst komen drie arbo virale ziekten aan bod die inmiddels endemisch zijn in grote delen van de 

wereld, namelijk  dengue, chikungunya en zika. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen 

deze door de mug overgebrachte ziekten? We bespreken de epidemiologie, transmissie, preventie, 

symptomen, diagnostiek en behandeling. Vaak verlopen deze ziekten subklinisch. Welke groepen 

lopen extra risico op een ernstiger beloop en complicaties? In de preventie spelen muggenwerende 

maatregelen ter plekke uiteraard de hoofdrol. Wat moet je vertellen aan de reiziger over deze ziekten? 

Wegens de risico’s voor het ongeboren kind en het feit dat het zika virus nog langere tijd in het sperma 

is terug te vinden, zijn ook preventieve maatregelen na de reis soms geïndiceerd. Moet je de reis naar 

‘zika gebied’ in bepaalde gevallen zelfs afraden? 

Als tweede onderdeel van deze middag staan de virale hemorragische koortsen centraal. 
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De ebola uitbraak in West-Afrika van een aantal jaar geleden staat nog vers in het geheugen. Ebola 

kan net als bijvoorbeeld Crimean-Congo, Marburg en Lassa gepaard gaan met koorts en bloedingen. 

Virale hemorragische koorts is dan ook een verzamelnaam voor een aantal ziekten die veroorzaakt 

worden door verschillende virusstammen. De besmetting treedt op afhankelijk van de ziekte via 

contact met besmet bloed, urine, de steek van een geïnfecteerde mug of de beet van een teek. Je 

krijgt een overzicht van de virale hemorragische koortsen. We gaan wat dieper op een aantal van 

deze virussen in. We bespreken de soorten virussen, de epidemiologie, preventie, mogelijke 

vaccinaties, en kliniek en behandeling. 

Na afloop van deze middag:  

 Kun je de epidemiologie, transmissieroute en preventieve maatregelen van de belangrijkste 
virale hemorragische koortsen beschrijven. 

 Kun je de epidemiologie, transmissieroute en preventieve maatregelen van dengue, 
chikungunya en zika virus beschrijven.  

 Kun je de reiziger adviseren over de preventie van deze ziekten tijdens en na de reis.  

 Kun je symptomen bij de terugkerende reiziger herkennen en kun je beoordelen wanneer 
verwezen moet worden voor diagnostiek en behandeling.  


