
Malaria komt veel voor in grote delen van Afrika, 
Azië, Zuid- en Midden-Amerika. In deze folder kunt u 
lezen wat malaria is en wat u kunt doen om malaria 
te voorkomen. Ook geeft deze folder adviezen indien 
u tijdens uw reis toch malaria krijgt.

Wat is malaria?
Malaria is een tropische infectieziekte die wordt 
veroorzaakt door malariaparasieten, die na een 
muggenbeet in het lichaam komen. De parasieten 
vermenigvuldigen zich eerst in de lever en daarna in 
de rode bloedcellen. Er zijn vier vormen van malaria. 
De goedaardige vormen veroorzaken koortsaanvallen 
om de dag of om de twee dagen. Verder zijn er meestal 
geen klachten. De meest voorkomende vorm is malaria 
tropica. Dit kan ernstig verlopen en zonder behandeling 
zelfs dodelijk zijn.

Waar komt malaria voor?
Malaria komt vooral voor in de (sub)tropen, waar het 
warm en vochtig is. De muggen die de malariaparasieten 
bij zich dragen komen voor in grote delen van Afrika, 
Azië en Zuid- en Midden-Amerika. In Nederland komt 
malaria regelmatig voor. Het gaat dan altijd om mensen 
die de ziekte in de tropen hebben opgelopen. 

Wat zijn de verschijnselen?
Gemiddeld tien tot veertien dagen na de steek van een 
besmette mug kunnen de eerste verschijnselen optreden. 
De klachten zijn koorts, koude rillingen, spierpijn en 
hoofdpijn. Vaak voorafgegaan door een grieperig gevoel. 
Bij sommige vormen van malaria verblijven de parasieten 
eerst een tijd ‘slapend’ in de lever. Het kan maanden tot 
jaren duren voordat de parasieten weer actief worden 
en ziekteverschijnselen veroorzaken. Elke griep, binnen 
vier maanden na terugkeer uit een risicogebied, kan een 
beginnende malaria zijn. 

Hoe kunt u malaria voorkomen?
Om te voorkomen dat u malaria krijgt, moet u 
malariatabletten slikken en/of u beschermen tegen 
muggenbeten. Raadpleeg ruim (zes tot acht weken) voor 
vertrek naar een risicogebied bij een reizigersbureau of 
u malariatabletten dient te slikken. Het is belangrijk om u 
goed aan het voorschrift te houden.

Hoe beschermt u zich tegen muggenbeten?
Muggen die malaria overbrengen zijn actief vanaf 
zonsondergang tot zonsopgang. In deze periode kunt u 
de volgende maatregelen tegen muggenbeten nemen:
 

Gebruik een onbeschadigd muskietennet, liefst •	
geïmpregneerd. Een geïmpregneerd net wordt 
vooral aanbevolen bij:
 Zwangere vrouwen en kinderen; ◦
 Personen die reizen onder primitieve  ◦

omstandigheden;
 Personen die langdurig in malariagebied  ◦

verblijven.
Draag van zonsondergang tot zonsopgang •	
bedekkende kleding (lange mouwen en broek, 
schoenen en sokken);

Bescherm onbedekte lichaamsdelen (gezicht, •	
handen en enkels) met insectenwerende 
middelen. Middelen met minimaal 30% DEET 
(diethyltoluamide) zijn het meest geschikt;  
Als u sterk transpireert, is het aan te raden om •	
u regelmatig, bijvoorbeeld om de twee uur, in te 
smeren;
Blijf ‘s avonds uit de buurt van zoet of brak •	
oppervlaktewater;
Houd zit- en slaapkamer mugvrij door te spuiten •	
met een insectenwerend middel (insecticide). Dit 
middel wordt soms verstrekt door het hotel waar u 
verblijft.

Let op: airconditioning in de kamer betekent niet dat de 
kamer mugvrij is!

Antimalariamiddelen
Naast het beschermen tegen muggenbeten, worden 
soms ook malariatabletten geadviseerd. Afhankelijk van 
uw reisdoel zal de arts u een bepaald middel of een com-
binatie van middelen voorschrijven. 
Ook als u malariatabletten slikt, blijft er altijd een kleine 
kans bestaan dat u malaria krijgt. Toch is het belangrijk 
dat u de pillen inneemt: de kans op een aanval is dan 
veel kleiner en de aanvallen zijn meestal minder hevig.

Let op: de adviezen voor het innemen van malariatablet-
ten kunnen wijzigen en zijn afhankelijk van uw bestem-
ming, reisduur en de resistentie (ongevoeligheid) van 
de malariaparasiet. In Nederland geeft het Landelijk 
Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) advies 
over welke malariatabletten in een bepaald gebied geslikt 
moeten worden. GGD Reizigerszorg maakt gebruik van 
de richtlijnen van het LCR. De adviezen die u krijgt tij-
dens het spreekuur zijn daardoor altijd de meest recente.

Als u op reis toch malaria krijgt
Als u op reis gaat naar malariagebieden moet u er altijd 
op bedacht zijn dat u malaria kunt krijgen, ook als u de 
malariatabletten goed heeft ingenomen. 
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Daarom moet u bij koorts of een griep die langer dan 
twee dagen aanhoudt , bedacht zijn op malaria. Ga dan 
tijdens uw verblijf in de tropen zo snel mogelijk naar de 
dichtstbijzijnde arts of ziekenhuis. Blijf altijd uw malariata-
bletten slikken.

In sommige gebieden is het moeilijk om medische hulp te 
krijgen. Overleg met uw arts of u in dat geval medicijnen 
kunt meenemen waarmee u in geval van nood zelf een 
malaria-aanval kunt behandelen. Als met deze medicij-
nen de koorts na twee dagen niet verdwijnt, moet u zo 
snel mogelijk een arts raadplegen.

Terug in Nederland
Ook na het verlaten van het malariagebied kunt u malaria 
krijgen. Dit kan soms na een maand of meer zijn. Het is 
belangrijk dat u het aantal voorgeschreven malariatablet-
ten allemaal opmaakt. Sommige malariatabletten moet u 
blijven slikken tot en met vier weken na uw vertrek uit een 
malariagebied. Er zijn ook tabletten die tot zeven dagen 
na terugkeer uit malariagebied geslikt moeten worden. 
Vooral in de eerste maanden na terugkeer in Nederland 
is het verstandig om bij griep snel uw arts te raadplegen. 
Elk griepje kan namelijk het begin zijn van de gevaarlijke 
malaria tropica. Vertel uw arts altijd dat u in een malaria-
gebied bent geweest.

Tot enkele maanden of jaren nadat u een malariage-
bied heeft verlaten, kunt u onverwachte koortsaanvallen 
krijgen. Deze treden om de 48 of 72 uur op en worden 
veroorzaakt door goedaardige malaria.
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