
Bescherming tegen muggenbeten 
 
Aangezien de bescherming tegen malaria middels medicamenten niet 100% is, zijn maatregelen om 
muggenbeten te voorkomen extra belangrijk. Omdat de malariamug vooral steekt vanaf zonsondergang 
tot zonsopgang moet in deze periode bescherming tegen muggenbeten worden gezocht. Hierdoor wordt 
de kans op overdracht van de malariaparasiet aanzienlijk gereduceerd. 
 

Bescherming tijdens de nachtrust 
 
Voor een goede bescherming is het noodzakelijk om ’s avonds te slapen in een muggenvrije kamer of 
onder een intact en goed sluitend muskietennet. Vóór het naar bed gaan moet de ruimte binnen het net 
zonodig muggenvrij gemaakt worden, Geadviseerd wordt ( geïmpregneerde ) muskietennetten te 
gebruiken. Deze zijn in Nederland verkrijgbaar bij reizigersadvies- en vaccinatiebureaus, buitensportaken 
en apotheken. 
Het gebruik van geïmpregneerde netten wordt speciaal aanbevolen aan: 

 Reizigers naar gebieden met P. falciparum die tegen meer dan één middel resistent is ( alle 
gebieden waar Malarone® en/of mefloquine ingenomen moet worden; 

 Reizigers die extra kwetsbaar zijn ( o.a. zwangeren en kleine kinderen ) 
 Personen die reizen onder primitieve omstandigheden; 
 Langverblijvers; 
 Reizigers naar gebieden waar weliswaar malaria-overdracht plaatsvindt, maar waar geen 

medicatie  tegen malaria wordt aanbevolen; 
 Reizigers die minder dan twee nachten in een malariagebied verblijven met middelmatige kans op 

malaria-overdracht; 
 

Bedekkende kleding 
 
Het valt aan te bevelen om vanaf zonsondergang tot het slapen gaan en bij opstaan voor zonsopgang een 
lange boek, lange mouwen en sokken of andere bedekkende kleding te dragen. 
 

Insectenwerende middelen 
 
Als men tussen zonondergang blootstaat aan muggenbeten, moet op de ombedekte huid worden 
ingesmeerd met en diëthyltoluamide ( DEET ) bevattende “muggenolie” of een “muggenstift”. Door de 
geur die deze middelen verspreiden worden muggen verdreven ( zogenaamde “repellents” ). 
 

Adviezen bij gebruik van DEET 
 
Breng het middel aan op de onbedekte, intacte huid. Voorkom overdadig insmeren. De werkingsduur is 
afhankelijk van de gebruikte concentratie, van eventuele hulpstoffen zoals polyethyleenglycol, en van 
persoonlijke variaties zoals sterk zweten. 

 Voorkom contact met lippen, ogen of geïrriteerde huid ( bijv. ernstig door de zon verbrande  
huid ). Indien toch contact heeft plaatsgevonden, dan afspoelen met water; 

 Bij een geïrriteerde huid die mogelijk het gevolg is van het gebruik van DEET moet de 
behandelde huid afgewassen worden met water. Men moet en arts raadplegen en het gebruikte 
product meenemen 

 Als men zonnebrandcrème en DEET tegelijk wil gebruiken moetbij voorkeur eerst de 
zonnebrandcrème en pas enige uren later de DEET aangebracht worden. Bij een kortere 
tussenpoos kan de zonbeschermende werking van zonnebrandcrème verminderen. 

 
 



Toepassing DEET bij kinderen: 
 Uit voorzichtigheid wordt geadviseerd om concentraties van meer dan 30% te mijden bij kinderen 

jonger dan twee jaar. 
 Smeer bij kinderen niet de handen in; zo wordt voorkomen dat DEET op de mond of in de ogen 

wordt gewreven. 
 Laat kinderen niet zichzelf insmeren. 

Toepassing van DEET bij zwangeren: 
 Uit recent onderzoek blijkt dat DEET tijdens het 2e en 3e trimester van de zwangerschap veilig 

gebruikt kan worden. Ook bij dierproeven worden geen aanwijzingen gevonden voor aangeboren 
afwijkingen door DEET; 

 Tijdens het 1e trimester van de zwangerschap kan DEET tot 30% gebruikt worden. Uit voorzorg 
moet het gebruik van DEET geminimaliseerd worden, door bijvoorbeeld zoveel mogelijk 
aangepaste ( bedekkende ) kleding en verblijf in muggenvrije ruimte. De insectenwerende 
middelen kan men afwassen waneer men weer in een muggenvrije ruimte ( slaapkamer ) komt. 

 

Overige: 
 

 Gebruik airconditioning indien aanwezig 
 DEET is verkrijgbaar als lotion 50% ( flacon van 50 ml ), spray 40% (  verstuiver van 60 ml ) en 

gel 30% ( tube van 60 gram ) van het merk Care plus® 
 Sommige DEET-preparaten tasten bepaalde materialen aan. Vermijd daarom contact met 

kunststoffen en gelakte oppervlakten ( o.a. brilmonturen, fototoestellen, tafelbladen, kleding ). 
Raadpleeg de bijsluiter. 

 Sommige DEET-preparaten niet aanbrengen waar door buiging van gewrichten veelvuldig plooïng 
van de huid normaal is: dus niet aanbrengen in de knieholte en de elleboogholte. Raadpleeg de 
bijsluiter. 

 Sommige DEET preparaten bij voorkeur tien minuten voor blootstelling aan direct zonlicht 
aanbrengen. Bij combinatie met zonnebrandcrème, zie hier boven. 

 Was eerst de handen met zeep alvorens u eet- of drinkwaren gaat gebruiken 
 Eén behandeling geeft u tot 5.5 uren ( gel 30% ), 8 uren ( spray 40% ) of tot 10 uren ( lotion 

50% ) bescherming; frequenter aanbrengen wordt niet geadviseerd. 
 Restant niet afvoeren via het normale huisvuil maar bijvoorbeeld via klein chemisch afval in uw 

woonplaats 
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