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            1        De beslissing om de reis te ondernemen  

     De vergrijzing van de bevolking is een fundamenteel gegeven in de westerse 
wereld. In Nederland is ongeveer 20% van de bevolking momenteel ouder 
dan 65 jaar en het merendeel van deze groep is in staat zelfstandig te reizen. 
Veel vrije tijd, prijsreducties voor gepensioneerden, laagseizoenprijzen en 
last-minutekoopjes vergroten de verleiding om te reizen. Ouderen vormen 
dan ook het snelst groeiende marktsegment van de reisindustrie.  

   Meestal kunnen de meeste gezonde reislustige ouderen hun reisplannen 
ook uitvoeren, maar een medisch reisconsult voor vertrek naar een verre 
bestemming is aan te raden. Met de leeftijd neemt de weerstand tegen infec-
ties en de antistofvorming na vaccinatie af. Toch is leeftijd op zich niet het 
grootste probleem, maar wel het bestaan van chronische aandoeningen en de 
kans hierop neemt toe met het ouder worden. Veel ouderen hebben een lange 
medische voorgeschiedenis, een niet te verwaarlozen lijst van actuele medi-
sche problemen, nemen verschillende medicijnen, zijn minder beweeglijk als 
gevolg van artrose, enzovoort. Reisadvies voor ouderen zal daarom naast de 
reguliere adviezen vooral gericht zijn op het bespreken van gezondheidsrisi-
co’s met betrekking tot deze chronische aandoeningen.  

   Voor ouderen met chronische aandoeningen zijn bepaalde reisbestemmin-
gen minder gunstig dan andere, en deze groep van ouderen doet er goed aan 
de huisarts om advies te vragen alvorens een verre reis te boeken. De reisom-
standigheden en de accommodatie ter plaatse spelen een belangrijke rol bij 
deze beslissing. Afhankelijk van de specifi eke aandoening kunnen gebieden 
met extreme warmte of koude, of extreme hoogte beter vermeden worden. 
Soms is het beter te kiezen voor een korte vliegreis dan voor een langdurige 
en afmattende busreis.  

   Anderzijds moet de arts zich dan vooral richten op de aanpassing van de 
behandeling aan de specifi eke reis, eerder dan restrictief en verbiedend op te 
treden. Er worden reizen ondernomen door ouderen met een heupprothese, 
na een coronaire bypassoperatie, met een pacemaker, met artritis, enzovoort. 
Opnieuw zijn het type reis en de medische faciliteiten in het land van bestem-
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ming dan belangrijke factoren. De kans dat op reis een medische interventie 
of ziekenhuisopname nodig is, is bij ouderen immers groter.  

   Studies over de incidentie van ziekten tonen aan dat de kans op overlijden 
tijdens een reis voor ouderen hoger ligt dan voor jongeren. De belangrijkste 
doodsoorzaak zijn de cardiovasculaire aandoeningen, maar er is geen dui-
delijk verband met het reizen zelf: dezelfde fatale gebeurtenis had evengoed 
thuis kunnen plaatsvinden, hoewel de drukte van het reizen als uitlokkende 
factor niet uitgesloten kan worden (zie hoofdstuk 10). Bovendien is een 
mogelijke oorzaak van morbiditeit tijdens een reis bij ouderen een falende 
therapietrouw.  

            2        Naar Afrika  

     Casus 1  

     Jan en Mariëtte zijn respectievelijk 74 en 76 jaar. Ze zijn vijftig jaar getrouwd 
en kregen van de kinderen een trip van drie weken naar Zuid-Afrika cadeau. 
Ze zijn in de wolken. Ze hebben heel wat gereisd in hun leven, maar dit is een 
nieuwe bestemming. Ze hebben er al veel over gelezen en op televisie gezien. 
Ze zullen zeker het Krugerpark bezoeken. De vertrekdatum is half oktober. 
Begin september raadplegen ze de huisarts voor een uitvoerig reisadvies.  

       

        De globale indruk is dat een positief advies gegeven kan worden. Dit echt-
paar heeft veel reiservaring, is in uitstekende gezondheidstoestand en heeft 
geboekt bij een betrouwbare touroperator met goede hotels.  

       Vaccinatietoestand  

     De vaccinatietoestand wordt nagegaan.  
            Tetanus en difterie: de laatste difterie- en tetanusvaccinatie is bij Jan negen 

jaar geleden en bij Mariëtte acht jaar, en ze kunnen aantonen dat ze ooit 
een volledige serie difterie- en tetanusvaccinaties hebben gehad. Een revac-
cinatie is nu dus nog niet nodig.  

            Polio: de status van hun poliovaccinatie is onduidelijk, voor 1950 werden 
kinderen nog niet gevaccineerd, als Jan in het leger is geweest, kreeg hij 
daar normaal gesproken wel de basisvaccinaties. Ze krijgen nu de eerste 
dosis en de tweede dosis zal kort voor vertrek gegeven worden, zodat ze 
voor deze reis beschermd zijn. Na terugkeer kan het schema afgemaakt 
worden. Als zij in Nederland gevaccineerd waren, zouden zij bij de vorige 
reizen ook voor polio gevaccineerd zijn, aangezien hier geen apart tetanus-
difterievaccin beschikbaar is.  

            Hepatitis A: voor deze reis is in principe geen vaccinatie aangeraden, 
mits het gehele verblijf zich in uitstekende hygiënische omstandigheden 
afspeelt. Jan en Mariëtte kregen voor hun vorige reizen al een volledige vac-
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cinatie; toen werd (helaas) nagelaten om vooraf een bloedproef te doen om 
te kijken of ze al immuun waren door een natuurlijke infectie, wat na vac-
cinatie niet meer mogelijk is.  

            Infl uenza: de vaccinatie die normaal gepland was, zal eind september gege-
ven worden. Voor de reis zelf is dit niet relevant, omdat het griepseizoen in 
Zuid-Afrika dan achter de rug is.  

            Pneumokokken: ze hebben enkele jaren geleden al een pneumokokken-
vaccinatie gekregen omdat ze ouder dan 60 jaar zijn. In Nederland wordt 
alleen bij specifi eke risicofactoren gevaccineerd en die zijn er in dit geval 
niet.  

             Reizigersdiarree  

     Ook voor luxehotels in Zuid-Afrika gelden de algemene adviezen ter voorko-
ming van reizigersdiarree. Omdat ze ook op afgelegen plaatsen zullen ver-
blijven, wordt naast een transitremmer (stopmiddel) zoals loperamide ook 
een antibioticum voorgeschreven als noodbehandeling voor ernstige diarree 
(zie hoofdstuk 5). In Nederland zouden ze geen antibioticum meekrijgen.  

         Malaria  

     Van oktober tot mei wordt chemoprofylaxe aangeraden voor een verblijf in 
het Krugerpark. Een goede keuze is Malarone ® , omdat het een goede bescher-
ming geeft en er weinig kans op bijwerkingen is. Antimuggenmaatregelen 
moeten altijd toegepast worden.  

   De mogelijke inhoud van de reisapotheek wordt nagegaan: het echtpaar 
gebruikt geen medicatie voor chronische aandoeningen; voor de samenstel-
ling van de gewone reisapotheek zie hoofdstuk 6.  

         Reisverzekering (zie hoofdstuk 7)  

     Er zijn geen speciale problemen te verwachten.  

         Bijzondere aanbevelingen  

     Het gaat om een zeer lange nachtvlucht waarvoor de gewone adviezen ter 
voorkoming van trombose gelden (zie hoofdstuk 14). Omdat er praktisch 
geen tijdsverschil is, hoeven ze niet bang te zijn voor een jetlag. Ook op het 
gebied van warmte zijn er geen problemen te verwachten, het verblijf speelt 
zich immers af in de lentemaanden in zuidelijk Afrika. Ze moeten zich wel 
goed tegen de zon beschermen en in de natuurparken ook tegen tekenbeten 
in verband met de Afrikaanse tekenkoorts.  
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              3        Naar Tenerife  

     Casus 2  

     Maria is 69 jaar. Ze is sinds twee jaar weduwe en ze voelt zich erg eenzaam. 
Ze krijgt nu de gelegenheid om met een vriendin een maand naar Tenerife 
te gaan. Ze heeft een uitgebreide medische voorgeschiedenis: hysterecto-
mie, arteriële hypertensie, coronairaandoening met inferoposterior infarct 
waarvoor ze een coronaire bypass gekregen heeft, polyartrose, urge-inconti-
nentie, depressie. Ze heeft ook één keer kort na de hartoperatie een cardiale 
decompensatie gehad. Ze heeft een uitgebreide medicatielijst: bumetamide, 
digoxine, verapamil, captopril, ticlopidine en lormetazepam.  

       

        Het hartinfarct is ongeveer een jaar geleden opgetreden en de coronaireby-
passoperatie werd negen maanden geleden uitgevoerd. Momenteel is ze op 
cardiovasculair gebied stabiel, er is dus geen contra-indicatie om te vliegen.  

       Vaccinatietoestand  

     Vaccinaties tegen tetanus, difterie, infl uenza en pneumokokken zijn in orde.  

         Malaria  

     Niet van toepassing.  

         Aanbevelingen  

     Algemene aanbevelingen: ze krijgt het advies om voldoende te drinken, 
zeker in geval van diarree, en zich tegen de zon te beschermen.  

   Bijzondere aanbevelingen in verband met het verhoogde risico op cardio-
vasculaire morbiditeit en mortaliteit: geen inspanningen bij te hoge tem-
peratuur, voldoende rust na de maaltijden en niet overdrijven met eten en 
drinken van alcohol.  

         Reisapotheek  

     De medicatie die ze gebruikt, wordt in voldoende hoeveelheden voorgeschre-
ven, zodat ze voor ruim een week extra in voorraad heeft. Aanbevolen wordt 
de medicatie te verdelen over de koffer en de handbagage, maar met een zeer 
ruime voorraad in de handbagage, voor het geval de koffer verloren gaat.  

   De huisarts geeft een verklaring mee met een korte samenvatting van de 
medische voorgeschiedenis, de huidige problemen, een lijst met de gene-
rische namen van de geneesmiddelen, de vermelding van de allergie voor 
sulfonamiden, de vaccinatiestatus en de adressen en telefoonnummers van 
hemzelf en de behandelende cardioloog. Ook het laatste ecg en de resultaten 
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van het laatste bloedonderzoek, met inbegrip van de bloedgroep, worden 
meegegeven.  

         Reisverzekering  

     De Europese ziekteverzekeringskaart van het ziekenfonds moet meegeno-
men worden, en een goede reisverzekering wordt afgesloten met repatrië-
ringsverzekering in geval van ernstige ziekte.  

       Casus 2 (vervolg)  

     De reis verloopt vlot en het verblijf op Tenerife is aangenaam. De dag van 
terugkomst moeten Maria en haar vriendin vroeg opstaan, want ze moeten al 
om zes uur op de luchthaven zijn. Om zeven uur krijgen de passagiers echter 
te horen dat het vliegtuig niet kan vertrekken omdat de landingsbanen in 
Brussel-Zaventem te glad zijn door aanvriezende regen. Ze moeten nog acht 
uur wachten en Maria wordt erg zenuwachtig en moe. Bovendien durft ze 
niet veel te eten of te drinken omdat ze al last heeft van dikke voeten. Eindelijk 
mogen ze het vliegtuig in, maar al snel na het opstijgen, wordt ze kortademig. 
Er is geen dokter aan boord en omdat haar toestand snel achteruitgaat, moet 
het vliegtuig een tussenlanding maken in Spanje. Het urgentieteam van de 
luchthaven stelt acuut longoedeem vast. Ze wordt onmiddellijk opgenomen in 
een ziekenhuis.  

       

        Wat is er misgelopen? Normaal had ze de ochtend van de terugreis een tablet 
bumetamide moeten nemen, maar door het vroege opstaan is ze dat vergeten. 
Bovendien heeft het lange wachten ook het verdere medicatieschema behoor-
lijk in de war gestuurd.  

              4        De voorbereiding  

     Ideaal zou een pretravelconsult enkele maanden voor de reis moeten plaats-
vinden, zodat eventueel nog bepaalde onderzoeken en vaccinaties uitgevoerd 
kunnen worden. Anders dan in de eerste casus zijn veel ouderen dikwijls al 
onder medische controle en zullen zij bij gelegenheid van een routineconsul-
tatie terloops hun reisplannen vermelden. De reis ligt dan gewoonlijk al vast 
en de reiziger stelt zich misschien geen vragen over zijn medische geschikt-
heid om te reizen, maar wil weten of er nog speciale maatregelen nodig zijn. 
Aan de hand van de manier van reizen, de bestemming en het seizoen waarin 
de reis plaatsvindt, de duur en het type van de reis kan men de gezondheids-
risico’s evalueren. Hierbij wordt rekening gehouden met de medische voor-
geschiedenis, de huidige gezondheidstoestand en de huidige medicatielijst, 
de aanwezigheid van gehoordaling, virusstoornissen en fysieke handicaps.  
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   In het medische dossier of bij een routineanamnese en zo nodig een medisch 
onderzoek komt men gemakkelijk de formele contra-indicaties op het spoor 
(zie hoofdstuk 9 en 10). Alle actuele medische problemen worden opgelost of 
onder controle gebracht en ten slotte gaat men de vaccinatiestatus van de rei-
ziger na en stelt men een vaccinatieschema op. De meeste reizigers zullen zo 
zonder problemen kunnen vertrekken.  

   Het advies gaat in op de risico’s met betrekking tot infectieziekten, hoogte 
en klimaat, en de beschikbaarheid van adequate medische voorzieningen ter 
plaatse. Hier een overzicht van de aandachtspunten die tijdens een reizigers-
consult aan de orde moeten komen.  

       Tien aandachtspunten voor veilig reizen door ouderen  
        1       Maak onderscheid tussen gezonde ouderen en ouderen met chronische 

aandoeningen of ernstige medische problemen in de voorgeschiedenis.  
      2       Sluit, ook bij gezonde ouderen, de aanwezigheid van contra-indicaties voor 

verre reizen uit (zie hoofdstuk 9 en 10).  
      3       Bespreek de gezondheidsrisico’s in relatie tot de bestemming, het seizoen, 

de duur en het type reis en verblijf (ook hoogte, klimaat).  
      4       Bespreek de consequenties van de gekozen transportwijze: trein, bus, 

auto, vliegtuig, boot.  
      5       Bespreek de beschikbaarheid van adequate gezondheidsvoorzieningen 

onderweg en op de plaats van bestemming.  
      6    Ga de vaccinatietoestand na en stel een plan op om de benodigde vac-

cinaties toe te dienen.  
      7       Ga na of malariapreventie nodig is.  
      8       Stel de reisapotheek samen, met speciale aandacht voor de regelmatige 

inname van de onderhoudsmedicatie    (vooral bij hartaandoeningen). Laat 
de medicatie en reservemedicatie in de handbagage bewaren. Adviseer 
om tijdens de reis hetzelfde innameschema als thuis aan te houden. 
Maak, als het een reis naar een andere tijdzone betreft, een overzichtelijk 
schema om het innameschema van medicatie geleidelijk aan te passen 
aan de nieuwe tijdzone, waarbij rekening gehouden moet worden met de 
verblijfsduur in de nieuwe zone. Maak een vergelijkbaar schema voor de 
terugreis. Indien de patiënt orale bloedsuikerverlagende medicatie en/of 
insuline gebruikt, moet dit schema, in samenhang met adviezen over 
tijdstippen van gebruik en aanpassing van dosering, ook adviezen over de 
tijdstippen van de maaltijden bevatte (zie hoofdstuk 11).  

      9       Maak de reiziger erop attent dat een goede verzekeringspolis noodzakelijk is.  
      10       Geef een kopie c.q. uitdraai van het (elektronische) medisch dossier mee.     

          

           5        Vliegreizen en cruises  

     Ouderen lopen iets meer gezondheidsrisico tijdens langeafstandsvluchten 
dan jongere volwassenen. Verminderde reserves in long- en hartfunctie 
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zijn inherent aan het ouder worden. Zelfs een fi tte 90-jarige zal maar de 
helft van de longcapaciteit van een 30-jarige hebben. Ouderen hebben ook 
een slechtere ventilatoire respons op hypoxie. De druk in vliegtuigcabines 
komt meestal overeen met een hoogte van ongeveer 2000 meter boven de 
zeespiegel. Door de daling van de atmosferische druk daalt de zuurstofspan-
ning. Gezonde passagiers compenseren door verhoogde ventilatie en lichte 
polsversnelling. Ouderen, zeker ouderen met longproblemen   , kunnen soms 
onvoldoende compenseren en ontwikkelen zo een te lage zuurstofspanning 
waardoor ze duizelig of licht in het hoofd worden. Personen die zonder 
kortademig te worden een trap op kunnen lopen, kunnen meestal voldoende 
compenseren voor de gedaalde zuurstofspanning. In geval van twijfel kan de 
arts contact opnemen met de cardioloog of de longarts. Indien minstens 48 
uur van tevoren contact opgenomen wordt met de luchthavenautoriteiten, 
kunnen speciale maatregelen getroffen worden, zoals extra zuurstof, extra 
stoelen, een rolstoel of een brancard.  

   Ouderen hebben de neiging om relatief immobiel te blijven tijdens lange-
afstandsvluchten. Daardoor ontstaat veneuze stase in de benen met het risico 
op een veneuze trombus en pulmonale embolie. Essentieel is het dan ook 
regelmatig rechtop te staan en rond te wandelen en eenmaal per uur beenoe-
feningen te doen. Eventueel kunnen elastische kousen geadviseerd worden, 
maar deze moeten wel goed aangepast zijn. Ouderen met diabetes wordt 
geadviseerd om rekening te houden met tijdstippen van geserveerde maaltij-
den en om in overleg met het cabinepersoneel de mogelijkheid te creëren zo 
nodig wat extra’s te eten. (Zelf geschikte voedingsmiddelen meenemen om 
te gebruiken bij een dreigende hypoglykemie is helaas niet meer mogelijk bij 
de huidige veiligheidsmaatregelen.) Al deze aanbevelingen gelden natuurlijk 
ook voor lange busreizen of autoreizen.  

   De gevoeligheid voor een jetlag neemt toe met de leeftijd.  
   Tijdens langeafstandsvluchten moet men voldoende blijven drinken. Als 

diuretica worden gebruikt, moeten deze ook op de dag van vertrek worden 
ingenomen; de cardiale belasting is dan immers het grootst, evenals de 
veneuze stase en het oedeem van de onderste ledematen. Reizigers kunnen 
beter comfortabele, loszittende kleding dragen in verband met het uitzetten 
van de darmgassen tijdens de vlucht.  

       Cruises    lijken een veilige omgeving te bieden met weinig fysieke activiteit, 
uitstekend geschikt voor de minder fi tte en gedeeltelijk mindervalide oudere. 
In de brochures wordt bovendien gewag gemaakt van de aanwezigheid van 
een boordhospitaal. Deze ogenschijnlijke vredige omgeving kan echter snel 
een illusie blijken. Een schip is niet meteen het meest stabiele vervoermiddel; 
de stabiliteit is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, die meestal 
moeilijk te voorspellen zijn. Vooral oudere schepen hebben dikwijls weinig 
liften, veel obstakels op de gangen en in de cabines. Een nat dek zorgt voor 
slipgevaar. Voor ouderen die minder snel reageren en soms een fysieke han-
dicap hebben, betekent dit een bijkomende moeilijkheid. De scheepsarts 
ziet dan ook vooral trauma’s. De medische faciliteiten aan boord zijn meestal 
niet meer dan een eerstehulppost. Ernstiger aandoeningen moeten aan land 
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behandeld worden, waarbij de kwaliteit van zorg uiteraard sterk kan ver-
schillen.  

            6        Acclimatisatie  

        6.1        Warme streken  

     Vochtige warmte wordt in het algemeen slechter verdragen dan droge. De 
hoge vochtigheidsgraad interfereert met de transpiratie, en vooral mensen 
met cardiovasculaire aandoeningen, diabetes of zwaarlijvigheid lopen risico. 
Ouderen hebben vanwege een slechtere temperatuurregulatie en een vermin-
derde zweetproductie een iets grotere kans – vooral in een warm en vochtig 
klimaat – op hyperthermie. Daarnaast is het risico op dehydratie groter. Deze 
kans stijgt bij een dalende nierfunctie, een verminderd dorstgevoel en een 
verminderd vermogen van de perifere bloedvaten om te dilateren.  

   Het is een absolute noodzaak om voldoende te blijven drinken. De kleur 
van de urine geeft een goede indicatie van de hoeveelheid vocht die ingeno-
men is. Men moet streven naar een bijna kleurloze urine, dit is de veiligheids-
marge. Soms moet de reiziger hiervoor vier liter vocht innemen.  

   Aanpassing aan het klimaat    wordt bevorderd door voldoende te rusten, 
liefst in een kamer met airco, door het dragen van losse, katoenen kleding 
en het dragen van een hoed in de zon, door frequent verkoelende douches te 
nemen en door het eten van lichte maaltijden en het vermijden van alcohol. 
De geringste maag-darmstoornis met braken, diarree of koorts kan al vol-
doende zijn om de vocht- en elektrolytenbalans te verstoren en de dehydratie 
te versnellen. Reizigers worden daarom aangemoedigd om uitgesproken rei-
zigersdiarree adequaat te behandelen. Indien bij dreigende dehydratie (bij-
voorbeeld door reizigersdiarree, maar ook bij grote hitte, medische zorg (of 
in ieder geval een adequaat medisch oordeel) niet beschikbaar is, kunnen spe-
cifi eke adviezen ernstige problemen zoals progressief nierfalen voorkomen. 
Deze adviezen betreffen inname van voldoende vocht en NaCl (zoals in een 
ORS) en het tijdelijk staken van diuretica en NSAID’s maar ook bijvoorbeeld 
statinen (preventie van rabdomyolyse).  

   Sommige medicijnen kunnen hitteacclimatisatie verhinderen: bètablok-
kers en calciumantagonisten, diuretica, antidepressiva, antihistaminica en 
antiparkinsonmiddelen. Personen die bepaalde medicatie innemen (vooral 
sulfonamiden, tetracyclinen, fenothiazinen, chinolonen, cordaron en derge-
lijke) moeten ook gewaarschuwd worden voor mogelijke fotosensibilisatie   .  

            6.2        Koude streken  

     De gevoeligheid voor hypothermie    neemt toe met de ouderdom. Meestal zijn 
aandoeningen ten gevolge van koude veroorzaakt door onvoldoende voor-
zorgsmaatregelen: slechte voorbereiding bij een excursie in een wildpark, 
verdwalen, onaangepaste kleding. Droog en warm blijven is de boodschap en 
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dat is een kwestie van goede kleding, bij voorkeur in verschillende lagen, en 
vooruitzien.  

              7        Vaccinaties  

     Er zijn geen leeftijdsgrenzen voor het vaccineren, maar de immuunrespons    
neemt af met het ouder worden. Zo bedraagt de seroconversie na een griep-
vaccin 95% bij jongeren en daalt deze tot 70% bij zestigjarigen. Ook bij toe-
diening van het gecombineerde vaccin tegen hepatitis A en B ziet men dat 
jongeren een maand na de tweede injectie in meer dan 80% van de gevallen 
al antistoffen tegen hepatitis B hebben, maar bij personen ouder dan veertig 
jaar is dit bij minder dan 50% van de gevallen. Bovendien neemt de kans op 
ernstige bijwerkingen van bepaalde vaccins, met name van het gelekoortsvac-
cin, toe met de leeftijd. Daarnaast vermindert de immuniteit voor bepaalde 
ziekten met het ouder worden, en in westerse landen is er geen tot weinig 
blootstelling aan de natuurlijke infectie (door massale vaccinatie komen de 
meeste kinderziekten nauwelijks voor), zodat de immuniteit niet gestimu-
leerd wordt. Een voorbeeld hiervan is difterie. De gevoeligheid voor ziekten 
in het algemeen neemt ook iets toe met het ouder worden, onder meer door 
een afname van de cellulaire immuniteit. Vaccinaties blijven echter ook bij 
ouderen werkzaam. Veel ouderen zijn nooit of onvolledig gevaccineerd 
volgens het basisschema en weten niet meer welke kinderziekten ze doorge-
maakt hebben. Voor de basisrichtlijnen betreffende vaccinaties verwijzen we 
naar hoofdstuk 4.  

          7.1        Tetanus      

     Ouderen zijn een risicogroep voor tetanus omdat er een grote kans is dat 
ze geen beschermende antistoffen meer hebben en vooral vrouwen werden 
soms nog nooit gevaccineerd. De meeste sterfgevallen door tetanus doen zich 
voor in de leeftijdscategorie boven de zestig jaar. Tetanus kan voorkomen in 
omstandigheden waarbij men de verwonding als banaal beschouwt en dus 
geen adequate wondverzorging en tetanusprofylaxe laat uitvoeren. Reizen 
op zich verhoogt weliswaar het risico voor tetanus niet, en in geval van een 
verwonding in een ontwikkelingsland zijn de artsen daar – wanneer ze 
althans hiervoor geconsulteerd worden – misschien wel even snel geneigd als 
hier om een tetanusinjectie te geven. Toch kan men niet altijd zeker zijn van 
de kwaliteit van het vaccin en is er enig risico dat de gebruikte naald niet ste-
riel is – om nog maar te zwijgen over de moeite die men zou moeten doen om 
zo nodig menselijk antitetanusimmunoglobuline te verkrijgen. Redenen te 
over om ter gelegenheid van het reisadvies de vaccinatiestatus van de oudere 
bij te werken, als dit nog niet bij een eerdere gelegenheid gebeurd is.  

   Bij personen die ooit een volledige vaccinatie hebben gekregen, volstaat 
een eenmalige herhalingsinenting voor tetanus (in combinatie met difte-
rie of in Nederland met difterie en polio, zie hieronder) om de tien jaar. In 
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België wordt geadviseerd om nog een herhaling na zes maanden te geven als 
de vorige vaccinatie meer dan twintig jaar geleden was.  

            7.2        Difterie      

     Ook hier is de kans reëel dat ouderen geen beschermende antistoftiter (meer) 
hebben. Een reis in het algemeen, maar vooral een reis naar landen waar 
difterie nog frequent voorkomt (de voormalige Sovjet-Unie en de ontwik-
kelingslanden in het algemeen), is een goede gelegenheid om de vaccinatie-
status in orde te brengen. Volwassenen dienen met aangepaste difterievac-
cins te worden ingeënt. In België kan dat met het gecombineerde Td-vaccin 
voor volwassenen of dTPol en dit om de tien jaar. In Nederland is alleen dtp 
beschikbaar. Een eenmalige herhalingsvaccinatie van difterie blijkt, anders 
dan bij tetanus, bij volwassenen die nooit de volledige serie kregen, niet altijd 
een voldoende immuunrespons te geven. Aan onvolledig gevaccineerden 
geeft men in Nederland bij een epidemie twee doses voor vertrek. In België 
wordt aangeraden twee doses met een interval van zes maanden te geven als 
de laatste vaccinatie meer dan twintig jaar geleden plaatsvond.  

            7.3        Polio      

     De incidentie van poliomyelitis is in een aantal ontwikkelingslanden nog 
steeds vrij hoog en neemt in bepaalde landen weer toe door een dalende vac-
cinatiegraad. Een aantal volwassenen geboren voor 1950 werd onvolledig 
of nooit gevaccineerd. Deze leeftijdsgroep heeft echter nog veel kans gehad 
om tijdens de kinderjaren op natuurlijke wijze met het poliovirus in contact 
te komen, vóór het tijdperk van de algemene vaccinaties. Deze natuurlijke 
immuniteit hoeft echter niet noodzakelijkerwijs tegen de drie poliovirusty-
pen gericht te zijn. Tijdens een epidemie van poliomyelitis worden bijna uit-
sluitend personen getroffen die niet of onvolledig gevaccineerd werden. Het 
is dus duidelijk dat er in de geïndustrialiseerde wereld individuen bestaan 
die reëel risico lopen bij een reis naar een minder ontwikkeld land waar polio-
myelitis nog endemisch is. Ouderen die nooit de primovaccinatie hebben 
gekregen, dienen dus voor vertrek volgens het maandschema van hoofdstuk 
4 te worden gevaccineerd. In Nederland en België wordt alleen nog het 
parenterale IPV gebruikt.  

            7.4        Mazelen, bof, rubella      

     Men mag aannemen dat iedereen die voor 1960 geboren werd een natuurlijke 
immuniteit heeft voor deze ziekten, in Nederland gaat men er zelfs van uit 
dat iedereen geboren voor 1970 immuun is. Vaccinatie is dan ook zeker niet 
nodig voor ouderen.  
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            7.5        Hepatitis A      

     Hepatitis A gaat op volwassen leeftijd gepaard met een beduidend verhoogd 
risico voor fulminante hepatitis (0,3% in het algemeen, maar 2% boven de 50 
jaar), met een fatale afl oop bij 1 op de 3 patiënten. Ouderen hebben anderzijds 
een erg hoge kans om al hepatitis A te hebben doorgemaakt, dikwijls zonder 
symptomen, en levenslang immuun te zijn (meer dan 50% bij degenen die 
voor 1950 zijn geboren en dit cijfer loopt nog verder op met de leeftijd). Het is 
dus zeer nuttig om de antistoffen (IgG) te bepalen voordat men gaat vaccine-
ren. In Nederland kan men aan hoogbejaarde reizigers die op korte termijn 
vertrekken gammaglobulinen in plaats van vaccinatie toedienen vanwege de 
kans op onvoldoende opbouw van antistoffen. In België zijn deze niet meer 
beschikbaar.  

            7.6        Infl uenza      

     Personen vanaf 65 jaar (in Nederland vanaf 60 jaar) moeten bij voorkeur 
gevaccineerd zijn tegen infl uenza, of ze nu op reis gaan of niet. Reizen kan 
het risico op infl uenza verhogen. Er is een rapport over een griepepidemie na 
een trans-Atlantische vlucht, waarbij minstens 70% van de passagiers besmet 
werd. Cruises zijn ook een ideale situatie voor een epidemische infl uenzabe-
smetting. In de tropen is het virus het hele jaar aanwezig. Op het zuidelijk 
halfrond komt griep tijdens onze zomer voor. Een probleem daarbij is dat de 
circulerende virussen niet altijd dezelfde zijn als op het noordelijk halfrond. 
De WHO geeft daarom sinds 1999 aparte aanbevelingen voor de samenstel-
ling van het vaccin (in februari voor de winterperiode van november tot april 
op het noordelijk halfrond, en in september voor de winterperiode van mei 
tot oktober op het zuidelijk halfrond). Het zal niet eenvoudig zijn om dit 
aan het zuidelijk halfrond aangepaste vaccin in onze streken te verkrijgen. 
Als geen vaccin beschikbaar is, kan aan personen met een hoog risico bij een 
reis naar een gebied waar op dat moment een griepepidemie van het type A 
of B is, een neuraminidaseremmer worden voorgeschreven voor preventief 
gebruik. Wel dient men zich dan ter plaatse zo snel mogelijk te laten vaccine-
ren.  

            7.7        Pneumokokken      

     Hoewel pneumokokkenvaccinatie op zich niet tot het domein van de reisge-
neeskunde behoort, is een consultatie voor vertrek een ideale gelegenheid om 
de indicatie voor vaccinatie te bespreken, als dat al niet eerder gebeurde. Een 
extra aansporing om de doelgroepen te vaccineren is de toenemende aanwe-
zigheid van penicillineresistente pneumokokkenstammen op verschillende 
plaatsen van de wereld. In Nederland wordt vaccinatie alleen bij specifi eke 
indicaties geadviseerd, in België ook bij iedereen vanaf vijfenzestig jaar.  
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            7.8        Gele koorts      

     Er zijn meer dan 125 landen waarvoor een gelekoortsvaccinatie aanbevolen of 
zelfs vereist is. Omdat het risico op ernstige bijwerkingen sterk oploopt met 
de leeftijd, moet bij reizigers ouder dan zestig jaar altijd een goede afweging 
van de voor- en nadelen van vaccinatie worden gemaakt (zie hoofdstuk 4).  

            7.9        Malaria      

     De adviezen zijn niet anders voor ouderen, hoewel de kans op een ernstig of 
fataal verloop indien malaria opgelopen wordt wel hoger is. Zie hoofdstuk 4.  

              8        Overige aandachtspunten  

        8.1        Medicatie  

     De therapietrouw bij onderhoudsmedicatie is groter bij ouderen dan bij 
jongeren, en de kans is ook groter dat zij meerdere medicijnen op hetzelfde 
tijdstip innemen. Daarmee neemt ook de kans op bijwerkingen en interacties 
toe. Tijdens een pretravelconsultatie moet men de gelegenheid te baat nemen 
om de medicatielijst    kritisch te bekijken en eventuele niet-essentiële of over-
bodige medicatie af te schaffen.  

   Om problemen te voorkomen is de volgende checklist nuttig.  
            Stel een medicatielijst op waarop duidelijk de generische naam en dosering 

vermeld staan.  
            Schrijf voldoende uit voor de hele reis + een week extra.  
            Medicijnen moeten in de handbagage meegenomen worden; reservever-

pakkingen mogen wel in de koffer. Met de huidige veiligheidseisen is het 
aan te raden bij de handbagage een in het Engels opgestelde, medische 
verklaring te voegen. Dit is absoluut noodzakelijk als naalden voor bijvoor-
beeld subcutane insuline aan boord meegenomen moeten worden. Bij twij-
fel over toestemming voor het meenemen van medicatie is het aan te raden 
contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij of het consulaat van 
het land van bestemming.  

            In tropische landen zijn medicijnen kwetsbaarder door warmte en vochtig-
heid. Ze moeten bewaard worden op een droge koele plaats.  

            Stel een EHBO-koffer samen. Hierbij kan zowel een kort rapport over de 
voornaamste diagnoses en de huidige problemen gevoegd worden als een 
recent ecg-uitslag. Ook het telefoonnummer en e-mailadres van de behan-
delende arts kunnen worden vermeld.  

                8.2        Reisverzekering      

     Ouderen zouden nooit zonder adequate reisverzekering naar het buitenland 
moeten gaan. Zij moeten wel de kleine lettertjes goed lezen om geen uitslui-
tingsclausules over het hoofd te zien en vooral uitkijken voor uitsluiting van 
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voorafbestaande ziekten. In voorkomende gevallen is een extra verzekering 
nodig.  

   Een goede reisverzekering kan echter het tekort aan medische faciliteiten 
in het land van bestemming niet opheffen. In ontwikkelingslanden kunnen 
goede ziekenhuizen ver weg zijn en zelfs afwezig. Onmiddellijke evacuatie is 
dikwijls niet te organiseren en kan om medische redenen onmogelijk zijn. In 
geval van twijfel is een andere bestemming het enige alternatief.  

   Casus 2 is een goed voorbeeld van de noodzaak van een allesomvattende 
reisverzekering.  

            8.3        Conditie      

     Met het ouder worden treedt er een substantieel verlies van spierweefsel op 
ten voordele van vetweefsel. Dit resulteert in verminderde kracht en snellere 
vermoeidheid bij ongewone inspanningen. Het hoeft geen betoog dat regel-
matige beweging en oefening gunstig zijn voor de gezondheid, onafhan-
kelijk van leeftijd of gezondheidstoestand. Fitte mensen verdragen langere 
vliegreizen beter, kunnen hun koffers beter tillen, kunnen gemakkelijker in 
een rij staan wachten en de soms lange afstanden afl eggen tussen incheckba-
lie en vliegtuigtoegang. Oudere reizigers zouden maanden van tevoren met 
een oefenprogramma moeten starten.  

   Ter plaatse vragen bepaalde aspecten om een zekere voorzichtigheid. 
Ouderen zijn minder goed bestand tegen inspanningen en moeten zich 
bewust zijn van hun grenzen. Om vijf uur opstaan om de zonsopgang te 
bewonderen en vervolgens een hele dag op excursie gaan, is vragen om 
moeilijkheden. In het programma moeten dagelijkse rustperioden gepland 
worden.  

   Zeker in geval van extreme fysieke inspanningen is specialistisch onder-
zoek met betrekking tot hart en longen noodzakelijk en is extra voorberei-
ding in verband met de fysieke conditie onontbeerlijk. Liever dan onnodige 
risico’s te nemen, kunnen patiënten beter een andere bestemming kiezen.  

            8.4        Reisziekte      

     De gevoeligheid voor reisziekte neemt af met de leeftijd; medicatie hiervoor 
zal dan ook niet vaak nodig zijn. Alle medicijnen tegen reisziekte hebben 
vergelijkbare resultaten in effect en bijwerkingen. Prostatisme en glaucoom 
zijn absolute contra-indicaties. Scopolamine (in België niet beschikbaar) mag 
niet als routine worden voorgeschreven aan ouderen vanwege de vaak voor-
komende cholinerge bijwerkingen, zoals verwardheid, constipatie, droge 
mond, urineretentie en glaucoom.  

            8.5        Reizigersdiarree      

     Met het ouder worden is er een toenemende kans op achloorhydrie, waar-
door de belangrijke beschermende barrière van de maag afneemt of wegvalt. 
Diabetes, maagoperaties en antacida verminderen ook de zuurgraad van de 
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maag. Toch hebben ouderen een lagere incidentie van reizigersdiarree, waar-
schijnlijk omdat ze minder avontuurlijk reizen en in betere restaurants eten. 
Door ernstige en langdurige diarree stijgt het risico op elektrolytstoornissen 
en kan verminderde absorptie van de onderhoudsmedicatie en antimala-
riatabletten ontstaan. Onmiddellijke adequate behandeling van diarree is 
essentieel en in de reisapotheek moeten geschreven instructies en de juiste 
medicijnen aanwezig zijn (zie hoofdstuk 5). Daarnaast is het belangrijk om 
sommige medicatie (diuretica, NSAID’s en dergelijke) bij diarree en drei-
gende dehydratie tijdelijk te staken (zie eerder). Als bij diarree ook de voed-
selinname verminderd is, moet rekening gehouden worden met de dosering 
van orale bloedsuikerverlagende medicatie (met name de langwerkende sul-
fonylureumderivaten) en insuline.  

            8.6        Constipatie      

     Constipatie is misschien wel de meest voorkomende klacht bij oudere rei-
zigers. Voldoende vocht, veel fruit en groenten, zemelensupplementen en 
eventueel milde laxantia moeten snel verlichting brengen.  

            8.7        Autorijden      

     Een oudere reiziger moet er rekening mee houden dat lang rijden vermoei-
end is, zeker in een onbekende omgeving, waar men soms links moet rijden. 
’s Nachts is het zicht verminderd. Sommige chauffeurs hebben een begin-
nend cataract of een verminderd gehoor waardoor naderende voertuigen 
laat opgemerkt worden. Artrose vermindert de beweeglijkheid van de nek. 
Sommige medicijnen kunnen een averechts effect hebben op fi theid en con-
centratievermogen.  

            8.8        Luchtvervuiling      

     In veel grote steden in ontwikkelingslanden, vooral in Azië en Latijns-Ame-
rika, maar ook in Oost-Europa is luchtvervuiling een groot probleem. Welke 
invloed dit heeft op reizigers die er een korte periode verblijven, is onbekend. 
Ouderen met hart- en longproblemen zouden zulke bestemmingen zo veel 
mogelijk moeten mijden, vooral op momenten dat de luchtvervuiling een 
piek bereikt: in de wintermaanden in de koude streken, in de (sub)tropen in 
de zomer.  
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