
De Westvlaamse, Dienst Beroepsontwikkeling en beroepsondersteuning 

Ziekte Feiten Bestemming Specialiteiten Toediening 

Hepatitis 

A 

Besmettelijke leverontsteking, 

geneest doorgaans volledig  

(vnl. bij volwassenen), 

Kans op langdurige vermoeid-

heid, uitzonderlijk fataal. 

Overdracht via voedsel, drank of 

vwn, direct of indirect in  

aanraking met stoelgang  

(besmet water, rauw eten) 

Incubatietijd: 2 – 7 weken  

(gemiddeld: 4 weken) 

 

Ontwikkelings- 

landen 

 

Avaxim®  

 

Havrix®  

(+ Junior) 

 

Vaqta®  

(+ Junior) 

 Schema: 2 spuiten met 6 tot 12 maand interval 

 2° vaccinatie geeft in principe levenslange  

bescherming 

 Vaccinatie net voor vertrek biedt ook  

    bescherming (± 80%) 

 Kinderen: 1 - 15 jaar: Havrix Junior®  

                  1 – 17 jaar: Vaqta Junior® 

Hepatitis 

B 

Virale leverontsteking die bij 

inadequate afweerreactie  

chronisch kan worden. 

Overdracht via besmet bloed 

(bloedtransfusie, besmette  

naalden, open wonden)  

en seksuele contacten. 

Incubatietijd: 6 weken – 6 mnd 

(gemiddeld: 2-3 maanden) 

 

Azië,  

Latijns-Amerika en 

Afrika 

 

Bij risicogedrag ook 

elders! 

Engerix-B®  

(+ Junior) 

 

Fendrix®  

(voor patiënten 

met ernstige  

nierinsufficiëntie) 
 

Hbvaxpro®  

(+ Junior) 

 Standaardschema: 0 - 1 maand – 4 à 6 maand 

 Schema bij plotse vertrek:  

0 - 1 week – 3 weken  

(hier steeds 4° spuit na 12 mnd) 

 Derde vaccinatie: levenslange bescherming 

 Kinderen: vaccin is opgenomen in  

basisvaccinatie 

 Indien niet: schema zoals hierboven 

Hepatitis 

A en B 

 

 Zie hierboven 

   

Twinrix® 
 Schema: 0 - 1 maand – 4 à 6 maand 

 Eerste 2 vaccinaties moeten toegediend zijn 

voor vertrek om bescherming te bieden tegen A; 

voor B: 3e injectie nodig (zie hierboven) 

 Kinderen tot 15 jaar: Twinrix® Pediatric 

 Bij volwassenen: antistofcontrole hepatitis B 

(NIET A) 

Buik- 

tyfus 

Ernstige bacteriële infectie die 

vooral bloedvergiftiging geeft. 

Symptomen: hoge koorts, in 

begin zelden diarree, buikpijn, 

algemeen onwel gevoel.  

Later: diarree, ev ook verstopping 

 

Overdracht via besmet voedsel 

of water 

Incubatietijd: 1-2 weken. 

 

Indisch  

subcontinent  

 (India, Pakistan, 

Bangladesh, Nepal, 

Malediven,  

Sri Lanka).   

Typhim Vi® 

 

 Vivotif® 

 

(Typherix® is  

niet meer  

beschikbaar in 

België sinds 

2018) 

 Ten laatste 14 dagen voor vertrek. 

 

 Typhim Vi® : éénmalige injectie 

 

 Vivotif®: 3 capsules nuchter in te nemen,  

                 1 capsule stipt om de 48 uur.  

             Na inname nog 1 uur nuchter blijven.  

             Niet geschikt voor zwangeren,  

             Koel bewaren, capsules niet openen of  

             oplossen. 

Gele 

koorts 

Dodelijke virale ziekte,  

waar geen geneesmiddel voor 

bestaat. 

Meestal geen of weinig  

symptomen. 

 

Overdracht: via mug 

(bescherming tegen muggen 

overdag!) 

Incubatietijd: 3 à 6 dagen 

 

 

Tropische regio’s 

van Zuid-Amerika en  

Afrika 

 

 

Stamaril® 

 Eénmalige spuit; bescherming na 10 dagen 

WHO:Levenslang beschermd, sommige landen 

bevelen herhaalvaccin aan (BE: na 10 jaar) 

 Voor sommige reizigers (zwangeren,  

kinderen < 24 maand, vaccinatie samen met 

mazelenvaccinatie) is een herhalingsvaccinatie 

op een eerder tijdstip aanbevolen  

(= voor de eerstvolgende reis).  

Mensen met HIV: aanbevolen om de 10 jaar. 

 Kinderen: vanaf 9 maanden;  

uitzonderlijk vanaf 6 maanden 

 Vaccinatie zwangeren/zwangerschapswens: 

enkel bij reëel risico  

(=afreizen naar epidemisch gebied).  

Dus niet voor administratieve redenen of boost 

 Vaccinatie enkel mogelijk in vaccinatiecentra 

erkend door de overheid 

 
Reisvaccinatie 

Nu de vakantie eraan komt geven we u hier graag een overzicht van specifieke reisvaccinaties, maar ook van een aantal basisvaccinaties, 

vermits de voorbereiding van de vakantie het ideale moment is om de vaccinatiestatus terug op punt te stellen.  De gezondheidsrisico’s op 

reis zijn uiteraard heel sterk afhankelijk van het land en de streek van de bestemming, het seizoen, het type reis, de leeftijd en de  

gezondheidstoestand van de patiënt.  Meer gedetailleerde informatie kan u terugvinden op www.reisgeneeskunde.be 
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Ziekte Feiten Bestemming Specialiteiten Toediening 

Polio 

Verlammende ziekte, reeds  

gekend van bij de Egyptenaren 

 

Komt dankzij intensieve  

vaccinatiecampagnes nog slechts 

in enkele landen voor. 

 

Afghanistan en  

Pakistan 

Imovax Polio®  
enkel polio 

Boostrix Polio®  
voor kinderen 
Infanrix IPV®,  

Tetravac®  

difterie, tetanus, kink-

hoest & polio 

Revaxis®  
difterie, tetanus & polio 

Infanrix Hexa®, 

Hexyon®  
hexavalent vaccin 

 Polio = verplichte vaccinatie in België. 

 Reeds gevaccineerd en reis naar  

endemisch gebied?  

Éénmalige booster (vanaf 16 jaar)  

   → levenslange bescherming. 

 Boostervaccin eventueel in combinatievaccin. 

 Geen basisvaccinatie of onbekende  

vaccinatiestatus?  

→ Volledig schema uitvoeren  

(2 inspuitingen met 2 maanden tussen en 

een derde na 12 maanden). 

Meningo-

kokken 

meningitis 

Ontsteking hersenvliezen  

veroorzaakt door meningokokken. 

 

Verschillende serogroepen:  

A, C, W, Y  

(in België meestal serogroep B: 

hiervoor recent een vaccin  

beschikbaar Bexsero®) 

Meningitis  

serogroep A:  

zeer endemisch in 

‘meningitisgordel’ 

in Afrika. 

 

Menveo®  

(vanaf 2 jaar) 

 

Nimenrix®  

(vanaf 1 jaar) 

 

Mencevax®  

(vanaf 2 jaar) 

 Eénmalige toediening, beschermd na 10 

dagen. 

 Bescherming voor min 5 jaar (of langer?). 

 Verplicht voor bedevaarders naar Mekka. 

 Aanbevolen voor reis naar Subsaharische 

meningitis-gordel als: 

Reis tussen eind december en eind juni EN  

1.nauw contact met plaatselijke bevolking  OF 

2.als verblijf langer is dan 4 weken.  

Teken-

encephalitis 

Virale meningo-encephalitis  

overgebracht door teken 

Overdracht is seizoensgebonden  

(april tot oktober) 

Meestal geen/milde  

griepsymptomen 

Bosrijke streken, 

gaande van  

Centraal Europa 

tot in sommige 

streken in het 

Verre Oosten  

 

FSME-Immun®  
 

FSME-Immun junior®   

(tussen 1 en 16 jaar) 

 Vaccinatieschema: dag 0 - maand 1 à 3 - 

maand 5 à 12 na 2e vaccin, eerste rappel 

na 3 jaar, nadien om de 5 à 10 jaar. 

 Versneld vaccinatieschema: dag 0 - dag 14, 

dan 5 à 12 maanden na tweede vaccin,  

eerste rappel na 3 jaar,  

nadien om de 5 à 10 jaar. 

Japanse 

encephalitis 

Ernstige virale aandoening door 

culexmuggen zonder behandeling: 

griepachtigheid die tot  

hersenontsteking kan  

evolueren.  

Risico is echter zeer klein,  

vaccinatie niet aangewezen. 

Azië: van India tot 

Japan 
Ixiaro® 

 Vaccinatieschema: dag 1 & 28;  

rappel na 12-24 maanden  

(latere rappels nog niet bepaald,  

maar ten vroegste na 10 jaar). 

 Alternatief: Beschermende maatregelen  

tegen muggenbeten vanaf de  

avondschemering (zoals voor malaria). 

Tetanus, 

Difterie, 

Kinkhoest 

De voorbereiding van de reis vormt 

een ideaal moment om de tetanus- 

en difterievaccinatiestatus  

terug op punt te stellen.   

 

Boostrix® 

Revaxis® 

Tetravac® 

Triaxis® 

 Voor de meeste mensen: 

herhalingsinspuiting om de 10 jaar.  

 Indien laatste inenting ≥ 20 jaar:  

2 inspuitingen: 0 – 6 maand 

 Indien vaccinatiegeschiedenis onzeker:  

3 inspuitingen 0 - 1 - 6 à 12 maand 

Mazelen 

  

  

  

  

Zeer besmettelijke ziekte 

Meestal verloop zonder verwikke-

lingen, soms ernstige gevolgen. 

Symptomen: start met loopneus, 

hoest, oogontsteking, vlekjes bin-

nenkant wang. Na aantal dagen: 

helderrode uitslag die begint  

achter de oren. Nadien over het 

hele lichaam. 

  

MMR VaxPro® 

Priorix® 

(beiden bof, mazelen,  

rubella) 

 Niet-gevaccineerde personen geboren na  

1-1-1970 zonder doorgemaakte infectie:  

2 injecties met min 1 maand ertussen.  

 Geboren vanaf 1985:  

in principe gevaccineerd.  

 Ook vaccin tegen gele koorts nodig?  

Respecteer interval van min 4 weken  

tussen de 2 vaccins. 

Rabiës 

(honds- 

dolheid) 

Vermijd contact met loslopende 

honden, (tamme) wilde dieren en 

dierenkadavers.  

In geval van beet van zoogdier: 

wonde meteen grondig met water 

en zeep uitwassen, naspoelen en 

vervolgens ontsmetten  

(iso-betadine/alcohol). 

In vele landen 

Kaart: 

http://www.who.i

nt/rabies/endemi

city_dog_mediate

d_rabies_map_20

16.jpg?ua=1 

Rabipur® 

 

Vaccin tegen Rabies 

Merieux HDCV® 

(tijdelijk niet  

beschikbaar) 

 2 injecties op dag 1-7. 

Cholera 

  

Cholera is een ziekte die men kan krijgen wanneer men geen toegang heeft tot zuiver drinkwater. Omdat zulke omstandigheden  

zeldzaam zijn, wordt het choleravaccin niet meer aanbevolen aan de reiziger door het WHO. Sinds 2018 hebben de Belgische  

reisklinieken beslist om het gebruik van de stempel in het vaccinatiecertificaat, waarop staat dat choleravaccinatie niet  

aangewezen is, te stoppen. De meeste van de ons omringende landen doen dit niet (meer) en reizigers ondervinden geen hinder 

aan de grens.  

Griep Vaccinatie aanbevolen bij sommige mensen met onderliggende ziekten  

Pneumo-

kokken 

Vaccinatie aanbevolen bij sommige mensen met onderliggende ziekten  

Tuberculose 
Vaccinatie zeer zelden aanbevolen, enkel in sommige gevallen bij zeer jonge kinderen die in een risicoland gaan wonen.   

Op dit moment is het vaccin echter niet meer verkrijgbaar in België.  

Bronnen:   

- BCFI          -Instituut voor tropische geneeskunde, www.itg.be            -www.gezondheidenwetenschap.be         - www.vacciweb.be         -Syllabus IPSA, najaar 2014 


