
Tips voor een reis

Malaria en andere muggenziekten:

 Slok malariatabletten voor malaria zoals het hoort dus Malarone® bij een vette maaltijd
 Sla geen pil over
 Doorslikken is belangrijk
 DEET helpt het beste
 Lichte kleding geeft mindermuggen
 Geurige shampoo trekt muggen aan
 Hang je geïmpregneerde klamboe niet teveel in het licht
 Neem altijd een paar reserve malariatabletten mee
 Neem tabletten uit Nederland mee
 Eerst zonnebrandcrème en ¾ uur later DEET
 “Immuniteit” voor malaria brokkelt af na een jaar
 Ga niet zwanger naar een malarialand

Diarree

 Neem ORS mee
 40 gram ( 8 klontjes ) suiker en een theelepel zout op een liter flessenwater kan ook
 Doe wat extra zout op je eten tegen uitdroging
 Neem bouillonblokjes mee
 Koolzuurhoudend water is vergezelde flessen in het veiligst
 Water even doorkoken doodt bacteriën
 Tandenpoetsen niet met kraanwater
 Kleine kinderen drogen heel snel uit na diarree
 Schepijs geeft diarree
 Net als garnalen en rauwe vis
 Geen loperamide bij koorts en bloed bij de ontlasting

Honden en apen

 Pas op bij plaatsen waar eten geofferd wordt bijvoorbeeld bij tempels
 Fotografeer beesten niet te dichtbij
 Haal geen dieren aan
 Ramen dicht van het hotel als er apen in de buurt zijn
 Neem de Dazzer mee
 Houdt fietspomp of stok in de buurt tijdens het fietsen
 Kinderen melden vaak niet dat ze gebeten/gelikt zijn door een zoogdier

EHBO

 Handgel
 Plastic handschoenen of boterhamzakjes bij wondverzorging
 Paracetamol beter dan aspirine of ibuprofen want het verdunt het bloed niet
 Isolatiedeken klein maar erg handig voor hitte of kou
 Oordoppen voor de overnachting boven de disco
 Sporttape kan overal omheen, van spalk tot spaak
 Suikervrije kauwgom kan in de tand als de vulling eruit valt
 Voor een grote reis eerst naar de tandarts
 Behandel ook klein wondjes secuur, leidt vaak tot grotere ontstekingen

Papieren

 Een duidelijke reisroute geeft een duidelijk reisadvies



 Neem het gele boekje altijd mee
 Maak een kopie
 Zet uw gegevens in een internet mailbox, zodat u er in het internetcafé bij kunt
 Maak scan van paspoort, ticket en andere relevante papieren en zet het op een USB-stick of in

uw internet mailbox in PC
 Neem zorgpas mee en 24-uurs-nummer van een hulpdienst ( staat ook op uw bankpas )
 Medicijnen mee op een apothekersuitdraai
 Bij opiaten een verklaring mee
 Bij gezondheidsproblemen een verklaring, het liefst in de juiste taal
 Zorg voor een adequate repatriëringsverzekering


