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MUGGENZIEKTES
Vergis jeniet: ookals jij iemand
bent ‘die nooit gestoken
wordt’, is het belangrijk je goed
in te smeren met DEET in ge-
bieden waar malaria, dengue,
gele koorts of zika voorkomt.
Zika wordt overgedragen door
dezelfde mug die verantwoor-
delijk is voor malaria en den-
gue. Het virus heeft zich inmid-
dels verspreid over ruim21 lan-
den in Zuid-Amerika. De ziekte
heeft met name ernstige gevol-
gen voor ongeboren baby’s.
Maar onderschat ook malaria
niet: elke 45 seconden sterft er
een kind aan malaria. Twee-
honderd mil- joen men-
sen worden
jaarlijks ge-
troffen,
waarvan er
meer dan
600.000 ster-
ven. Dengue
(knokkelkoorts),
kun je vooral oplo-
pen in Zuid- en
Midden-Amerika,
Azië en Oceanië. Ge-
le koorts komt al-
leen voor in Zuid-
Amerika en Afrika.
Kanhet kwaad? Ja:
een derde van alle
malaria- en gele
koortsbesmettin-
gen heeft een dode-

lijke afloop. Gelukkig bestaat
er een vaccin voor gele koorts
en kun je pillen voor malaria
halen bij de GGD of de apo-
theek. Van dengue en zikawor-
den volwassenen alleen heel

ziek.
Hoe voorkom je het?

Draag lange kleding
om je te bescher-
men, smeer je
meerdere keren

per dag inmetDEET
en slaap onder een
klamboe.

REIZIGERSDIARREE
Ruim 40 procent van de
mensen die reist, heeft
weleens reizigersdiarree
gehad. Die wordtmeest-
al veroorzaakt door een
bacterie in het eten
(vaak in eenwarm land),
maar soms kan een virus

of parasiet ook de bron
zijn.Het gaat danombacte-

riën die voor dat land
normaal zijn, waar-
door de inwoners er

geen diarree van krijgen. Dat je
reizigersdiarree alleen krijgt
van eten van de straat is een fa-
beltje; je kunt het ook oplopen
in de meest chique restaurants
of hotels.
Kan het kwaad? Hoe verve-
lend het ook is, reizigersdiar-
ree kan geen kwaad en gaat na
drie tot vier dagen over.
Hoe voorkom je het? Vermijd
ongeschild fruit enwater uit de
kraan. Drink mineraalwater
uit een verzegelde fles, thee
van gekooktwater of vruchten-
sappen gemixt met melk in
plaats van water.

LUCHTWEGINFECTIE
Niets irritanter dan slapenmet
de airco aan (eenmust met tro-
pische temperaturen) en de
volgende dag snotverkouden
zijn. Een verkoudheid is een te-
ken dat het immuunsysteem
gefaald heeft in het tegenhou-
den van een ziektekiem. Het
gevolg: met keelpijn of een
loopneus op het strand in Thai-
land zitten, als je die al niet had

van de lange vlucht. Voeding
heeft een groot effect op je im-
muunsysteem en het eten van
veel groenten en fruit geeft een
boost. Pas wel op met onge-
schild fruit, anders riskeer je
reizigersziekte nummer twee:
diarree.

Ziek. Iedereen die
weleens een verre
reis maakt, krijgt er
vroeg of laat mee te
maken: je wordt ziek.
Of het nu van het
eten is, de hygiëne,
de hoogte of de hitte,
reizigersziekten
kunnen heel
vervelend zijn. Maar
zijn ze ook gevaarlijk?
Wat kun je er tegen
doen, of beter: hoe
voorkom je het?
Reissite Skyscanner
zocht het uit.

In Machu Picchu ligt hoogteziekte op de loer.

Ook in het ijs van een cocktail
zit water uit de kraan.

Slapen onder een klamboe helpt bij het voorkomen van een muggenziekte als
malaria of dengue.

Met ongeschild fruit is het altijd oppassen geblazen.Laat het verschil tussen de buitentemperatuur en die in je hotelkamer niet groter worden dan 6 graden.

Zo kun je de vijf bekendste re

Kan het kwaad? Nee, maar
zorg er bij een verkoudheid
voor dat je suiker vermijdt. Sui-
ker remt de activiteit van witte
bloedcellen af, die ervoor zor-
gen dat je van je verkoudheid
afkomt.
Hoe voorkom je het?Neem1à

2 gram vitamine C voordat je
vlucht vertrekt en drink veel
water. Zet de airco maximaal 6
graden lager dandebuitentem-
peratuur. Daardoor verklein je
de kansen op een verkoudheid.

HOOGTEZIEKTE



SPEURDERS

Vakantie & vrije tijd

Vakanties in Nederland

Vakantie binnen Europa
Overige

Renesse aan Zee: bungalows,
chalets, camping 0111-461231
www.vakantieparkschouwen.nl

SCHIERMONNIKOOG DICHTER BIJ DAN U DENKT !!
www.hotelduinzicht.nl info@hotelduinzicht.nl 0519-531218

DIEPENHEIM - Twente.
Hotel 't Holt. 3 dgn (2 nachten)
€ 99,50 HP p.p.
0547-351844 www.hoteltholt.nl

Texel, De Koog ***Hotel Boschrand
4-Dgs. arr. Kamer met balkon of terras. Incl. 1 dag

gratis gebruik huurfiets en 1x gratis gebruik wellness.
Wij bieden u tot 31 maart gratis bootvervoer.

Vanaf € 197,50 p.p. Halfpension. Tel. 0222-317281
www.hotelboschrand.nl / info@hotelboschrand.nl

MOEZEL: 4x ov./hp va. €160,
7x ov./hp va. € 279
Folder: Hotel Mosella, D-56859
Bullay. 0049-6542-9000-24,
www.hotel-mosella.de

Voorjaar op de Veluwe
Nunspeet, Hotel Het Jagershof is een gastvrij hotel,

schitterend gelegen nabij bossen, heide
en op 50m. afstand van het gezellige dorpscentrum.

Scherpe Voorjaarsaanbiedingen in maart o.a.:
4-daags verblijf op basis van halfpension: € 154,50 p.p.
Speciaal Paas arrangement vr 25- di 29 mrt:
5-daags verblijf op basis van halfpension: € 259,50 p.p.

Meer info: tel. 0341-252393 www.hetjagershof.nl

VOORJAAR op TEXEL in Landgoed Hotel Tatenhove, De Koog.
Prachtige locatie, Nieuwe hotelkamers, Uitstekend restaurant etc.
Boek last-minute online: HOTELTATENHOVE.NL | 0222-317274

PESSE, te huur recr. bung. Prijs 25/3-29/4 vanaf €. 200,00 p/w.
Prijs/info:www.bungalowpark-nuilerveld.nl of tel. 020-4412491

Provence/Luberon villa 4-6 p
Privé zwembad, privacy, natuur
www.labergerie-fr.com

GULPEN-SLENAKEN luxe
2-9 pers. vakantiewoningen
043-4504668 www.pinkers.nl

Ootmarsum div. VAK.HUIZEN
v.a. € 180 p.w. 0546-576632
www.KRIKHAARvakanties.nl

Comfortabele Vakantie Villa's in
de PROVENCE, Zuid Frankrijk.
www.lecoconvacances.com

Luxe busreis 10d Spanje 14x buffet Hotel Reymar*** to boulevard
strand. Free wifi, bad/do, toilet, tv, balkon. Apr 8 €99 apr 11 €119
apr 15 €125 apr 18 €129 apr 25 €192 apr 29 €232 mei 2-6 €206
mei 9 €199 juli 8 €295 Benidorm App Acuarium apr 4-11-18 €99
mrt 18-28 €122 apr 1-8-15 €110 juli 15-22 €198 adm.kst. €10
RC €25 gratis gids 045-5227777 boek online www.boosten.nl

Terschell. Hotel NAP a.d. voet
van de vuurtoren Brandaris.
Logies/ontbijt 2 pers. v.a. € 89
0562-443210 www.hotelnap.nl

Zomergevoel in de EIFEL 7 n. met ontbijt, 7x gastronomisch diner,
6x lunchpakket v.a. €330. LANDHOTEL MÖSCHELBERG
54587 Lissendorf/Eifel www.landhotel-moeschelberg.de

EIFEL vakantie villa’s
1 wk vanaf €395. incl. zwembad
Fam. Runschke
54587 Lissendorf/Eifel
www.eifelferienwohnungen.de

www.moezelvakantie.de
Hotel "ZUR KUPFERKANNE"
Tel. 0049-2607-342

Hulshorst (Veluwe) Vrijst. 4-8 pers bungalows t.h. Voorseiz. 50+
KORTING. 0341-451328 www.bungalowparkdehoefstal.nl

4 héle dagen SKIËN met PASEN 25 maart Dolomieten, Selva-
Wolkenstein/Italië 200 km. pisten. www.euronoord.nl 050-4094306

Ziek

‘Hoe vervelend het ook
is, reizigersdiarree kan
geen kwaad en gaat na
drie tot vier dagen over.’

oedeem,waar je aan kunt over-
lijden. Er vormt zich dan vocht
in je longen of hersenen, waar-
door je kortademig wordt en je
je suf voelt - alsof je dronken
bent. Je moet dan onmiddellijk
afdalen.
Hoe voorkom je het? Reis niet

in één keer naar hoogtes boven
de 2500 meter. Stijg daarna
niet sneller dan 300 meter per
dag. Gebruik geen alcohol,
drink veel en zorg dat je niet
onderkoeld raakt.

ZONNESTEEK
Ook zonder fysieke inspanning
loop je kans op een zonne-
steek. Zonnesteken zijn een ge-
volg vanoververhitting, vaak is
teveel zon de boosdoener.
Vooral jonge kinderen of oude-
re volwassenen worden getrof-
fen door een zonnesteek. De
hersenen kunnen de tempera-
tuur van het lichaamnietmeer
goed regelen, waardoor je li-
chaamstemperatuur stijgt en
je in de war raakt. Je krijgt
hoofdpijn, spierpijn, wordt
misselijk en krijgt last van rei-
zigersdiarree.
Kanhetkwaad?Meestal kun je
een zonnesteek met succes be-
handelen, als je ermaar snel bij
bent. Een zonnesteek kan an-
ders namelijk erg gevaarlijk
zijn.
Hoe voorkom je het? Blijf zo-
veelmogelijk in de airco, drink
voldoende water en douche
wat kouder dan je gewend
bent. Blijf tussen12.00 en16.00
uur uit de zon.
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eizigersziektes voorkomen

Gaat de reis naar eengebiedho-
ger dan 2500meter, dan loop je
kans op hoogteziekte. Vooral
bij een snelle stijging (meer
dan 300 meter per dag) kun je
er last van krijgen, zelfs als je
eengoede conditie hebt.Meest-
al ervaar je lichte hoofdpijn,

zoals bij een kater. Daarnaast
kun je last krijgen van moe-
heid, verlies van eetlust, misse-
lijkheid en overgeven, klach-
ten die soms pas na 24 uur ont-
staan. Meestal houden de
klachten rond de vijftien uur
aan en moeten met paraceta-

mol vanzelf over gaan. Hoogte-
ziekte komt vooral voor in Cus-
co en Machu Picchu in Peru, La
Paz in Bolivia,Quito in Ecuador
en Lhasa in Tibet.
Kan het kwaad? In principe
niet,maar erbestaat eenernsti-
ge vorm van hoogteziekte,

Zon niet tussen 12.00u en 16.00 uur.
Het gevaar op een zonnesteek is dan
het grootst. FOTO’S: COLOURBOX / ANP

In een vreemd land is het niet raadzaam of eten van de straat te kopen. / EPA


