
Reizigersdiarree
Wat is reizigersdiarree?
Reizigersdiarree is een losse, waterige stoelgang die opkomt op reis of kort na terugkeer uit het buitenland. 

Het risico op reizigersdiarree hangt heel sterk af van je bestemming: hoe warmer en exotischer de bestem-
ming is, hoe groter de kans (zie wereldkaart). Bovendien is het risico afhankelijk van de omstandigheden 
waarin je reist (hoelang? avontuurlijk of niet?) en je persoonlijke gezondheid.

 Bron: Oxfam Novib

Hoe reizigersdiarree vermijden?
“Cook it, boil it, peel it or forget it”

• Vermijd rauwe eieren, vis of vlees

• Vermijd fruit en groenten die niet gewassen of geschild kunnen worden

• Let op met niet-gepasteuriseerde melk of melkproducten

• Vermijd kraantjeswater: kies voor fl essenwater en vraag om geen ijsblokjes toe te voegen

• Poets ook de tanden met fl essenwater 

• Vergeet zeker niet om voor en na het eten of koken de handen te wassen met water en zeep of een alco-
holgel/spray met minstens 70% alcohol



UW APOTHEEK

Wat als ik reizigersdiarree heb?
1. Let op voor de alarmsymptomen

Indien je last hebt van ernstige diarree die gepaard gaat met:

• Hoge koorts (meer dan 38,5 °C gedurende meer dan 24 u);

• En/of bloederige of slijmerige stoelgang;

• En/of hevige krampen;

kan je best een arts contacteren. In dit geval is er sprake van een bacteriële infectie en heb je een antibioti-
cum nodig. Indien je naar een hoog-risicogebied reist kan je best al vanuit België dit antibioticum meene-
men. Hiervoor neem je best op voorhand contact op met je huisarts.

2. Behandeling

•  De vochtbalans herstellen 
Door de hevige diarree verlies je grote hoeveelheden vocht. Het is belangrijk dat je het vochtverlies her-
stelt door middel van vocht met voldoende zouten en suikers.

 Hiervoor kan je kant-en-klare ORS (orale rehydratatie oplossingen) preparaten gebruiken. Dit wordt ze-
ker aangeraden voor kinderen en ouderen. Voor volwassenen zijn bouillon, thee, zoute koekjes of chips 
in combinatie met water ook een goed alternatief.

•  Transitremmer 
Een transitremmer zoals loperamide (Imodium) remt de beweging van de darmen waardoor de diarree 
stopt. 

 Let op: loperamide mag niet gebruikt worden door zwangere vrouwen, kinderen onder de 6 jaar en/of 
indien je last hebt van één of meerdere alarmsymptomen.

•  Probiotica  
Probiotica zijn levende micro-organismen (bijvoorbeeld bacteriën) die de darmflora herstellen en zo 
je gezondheid verbeteren. Daardoor kunnen ze ook bij reizigersdiarree worden gebruikt. Bovendien 
kunnen probiotica ook preventief ingenomen worden, zodat je minder kans hebt om reizigersdiarree te 
krijgen. 

Bronnen en nuttige websites: 

• Instituut voor tropische geneeskunde (ITG): https://www.itg.be/N 

• Gezondheid en wetenschap: https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/reizigersdiarree  


