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Het Belgisch perspectief: 

Wat is het advies van de reisdokter? 

• Wanneer denkt de reiziger best aan vaccins en andere preventieve maatregelen 
voor een reis?

• Waar is de informatie beschikbaar? 

• Waar kan de reiziger terecht voor advies en vaccinaties? 

Hoe gedragen Belgische reizigers zich in de praktijk? Studiegegevens

• Wanneer bereidt de Belgische exotische reiziger zich voor?

• Hoe geraakt hij aan informatie?

• Wat is het vertrouwen van de Belg in adviezen van artsen?



Het Belgisch perspectief: 

Wat is het advies van de reisdokter? 
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Voor welke reizen is gezondheidsadvies nodig?

• Voor alle reizen naar bestemmingen buiten Europa of buiten de westerse landen 
zijn er steeds maatregelen nodig (GK gebied of niet, malariapreventie nodig of 
niet…)

• Maar ook voor reizen dicht bij huis kunnen maatregelen nodig zijn of kan best 
advies worden ingewonnen ( MBR1 TBE2 hepatitis A Rabies)

1Mazelen Bof Rubella
2Tekenbeetencefalitis



Voor welke reizigers?

• De meeste reizigers die een georganiseerde toeristische reis doen en geen 
medische conditie hebben (87%)1 is standaard gezondheidsadvies voldoende

• Daarnaast zijn er reizigers waarvoor speciale aandacht nodig is door de aard van 
de reis, door leeftijd of een medische conditie (13%)1

1Studie: K. Van De Winkel, A. Van Gompel et al. Journal of Travel Medicine, Volume 14, Issue 5, 1 September 2007, Pages 288–296



Voor welke reizigers is speciale aandacht nodig?

• Avontuurlijke, complexe en/of lange reis (backpackers, inleefreis, wereldreis, fietstocht…)

• Stage of studie (medisch, onderwijs, veldwerk, …)

• Werkgerelateerde reis met verblijf in het binnenland

• Visiting Friends and Relatives (VFRs) : reizigers die hun vrienden en familie bezoeken in hun land 
van herkomst

• Leeftijd: zuigelingen en kinderen onder de 10 jaar, oudere personen

• Zwangere vrouwen of zwangerschapswens of borstvoeding

• Medische aandoeningen:
• Chronische ziekten: diabetes, long-, hart- en vaatziekten,…
• Immunosuppressie (verminderde weerstand) door ziekte of medicatie



VFRs (visiting Friends and Relatives) 16,8% van de Belgische reizigers1

reizigers die hun vrienden en familie bezoeken in hun land van herkomst

• Moeilijk te bereiken groep, maar na een reisconsult komen ze telkens terug bij een volgende 
reis. De huisarts is best geplaatst om hen er attent op te maken dat preventie nodig is

• Ze denken dat zijzelf geen risico lopen omdat ze daar geboren zijn, wat kan waar zijn 
voor hepatitis A bv., maar niet voor malaria of andere risico’s

• De reisduur is meestal ≥ 1 maand

• Vaak verblijven ze ook bij de familie in het binnenland in een dorp

• Ze reizen met hun gezin - kinderen zijn bijzonder kwetsbaar (worden ernstiger ziek, ze 
komen in nauw contact met neefjes en nichtjes, …) 

• Soms is er een beperkt budget 

• Ze vertrekken soms zeer last-minute, bij ziekte of overlijden van een familielid

1 Online Survey Axess Research Nov 2017 funded by Sanofi Pasteur



Welke tijdlijn hanteert men best?

• Men kan nooit te vroeg zijn om advies te vragen of te starten met vaccinaties

• Best bij de eerste reisplannen kan men informatie opzoeken en ook een consultatie plannen 
bij huisarts of bij complexe reizen in de reiskliniek 

• Dus als men denkt “Heb ik voor deze reis een paspoort of visum nodig?” zou de volgende vraag 
moeten zijn: “Heb ik voor deze reis vaccinaties of medisch advies nodig?”

• Ideaal is 4 tot 6 weken vóór vertrek

• Maar zelfs 2 weken vóór vertrek is voor de meeste reizen nog voldoende

• Dikwijls zien we ‘last-minute’ reizigers: < 1 week voor vertrek, zelfs 1 dag tot een paar 
uur voor vertrek



Veel last-minute reizigers meldden zich vlak voor de paasvakantie voor GK vaccin
Nog steeds gele koorts uitbraak in Brazilië
van jan 2017 tot nu: >2000 gevallen en +/- 500 doden, ook in Rio en Sao Paolo ook 10 
internationale reizigers besmet in 2018 en 4 overleefden het niet
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Waar is de informatie beschikbaar?
Waar kan de reiziger zich het best informeren?

• De gouden standaard in België:
www.reisgeneeskunde.be - website ITG Instituut Tropische Geneeskunde
hierop staan de nationale richtlijnen - in drie talen: NL FR EN

• Wordt zeer regelmatig bijgewerkt en bevat objectieve informatie
• Info per land (gele koorts, malaria, andere vaccins en advies)

• Info over ziekten en vaccinaties

• Info over reizen met zuigelingen en kinderen

• Info over zwangerschap, zwangerschapswens en borstvoeding

• Info over dichtbij vakanties

• Info voor deskundigen

• Nuttige links, ook naar kaarten met verspreiding van ziekten…

• Er staan ook nieuwsberichten online: up-to-date en betrouwbare informatie over 
aan de gang zijnde epidemieën of andere actuele risico’s

http://www.reisgeneeskunde.be/






Waar kan de reiziger zich het best informeren? 
Andere betrouwbare informatiebronnen

• www.ecdc.eu

• www.who.int/ith

• www.cdc.gov/features/yellowbook/index.html

• www.fitfortravel.nhs.uk

• www.promedmail.org

• www.diplomatie.belgium.be info over veiligheidsaspecten en verplichtingen per land

• Websites van de Belgische reisklinieken, enkele voorbeelden:
• www.stpierre-bru.be St-Pieters ziekenhuis CHU
• www.uzgent.be UZ Gent brochure “Veilig op reis” 

• Reisgidsen en boeken geven algemene informatie, maar zijn snel verouderd

Cave: websites en blogs met foutieve of achterhaalde informatie

http://www.ecdc.eu/
http://www.who.int/ith
http://www.cdc.gov/features/yellowbook/index.html
http://www.fitfortravel.nhs.uk/
http://www.promedmail.org/
http://www.diplomatie.belgium.be/
http://www.stpierre-bru.be/
http://www.uzgent.be/


Waar kan de reiziger zich het best informeren? 
Online databank met de gegeven vaccinaties

• Info over vaccinaties online voor artsen: 
• voor heel België via www.e-health.fgov.be via Vitalink 

• voor Vlaanderen sedert 2006 via www.vaccinnet.be via eID en www.cozo.be ontwikkeld door UZ Gent 

• Voor Brussel en Wallonië via www.e-vax.be

• Info over vaccinaties online voor patiënten:
• Via de mutualiteiten www.patienthealthviewer.be (inloggen met eID) via Vitalink

• Via de COZO-app voor patiënten (inloggen via eID)

http://www.e-health.fgov.be/
http://www.vaccinnet.be/
http://www.cozo.be/
http://www.e-vax.be/
http://www.patienthealthviewer.be/


Info op internet soms verwarrend voor de reiziger: 
verschil tussen ‘verplichte’ en ‘aangeraden’ vaccinaties

• Verplichte vaccinaties zijn vaccinaties die het land van bestemming kan opleggen uit 
oogpunt van de volksgezondheid om te voorkomen dat iemand de ziekte kan 
binnenbrengen in het land.
bv. Gele koortsvaccinatie, poliovaccinatie, meningokokkenvaccinatie voor de Hajj bedevaart

• Aangeraden vaccinaties zijn vaccinaties die de arts en ook de WHO aanraadt dat de 
reiziger ze neemt om zichzelf te beschermen. De ziekte komt voor in het land en er is een 
reëel risico. 
bv. Hepatitis A vaccin, ook gele koorts vaccin in landen waar het niet verplicht is
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Waar kan de reiziger terecht voor advies en vaccinaties?(1)
huisarts is van cruciaal belang, ook om meer reizigers te bereiken

• Bij de huisarts kunnen alle vaccins worden toegediend, behalve gele koortsvaccin

• Huisartspraktijk is gemakkelijk toegankelijk, staat dicht bij de mensen, kent de medische 
achtergrond

• Vaccins moeten wel eerst afgehaald worden bij de apotheker. 

• 87% reizigers1 hebben geen medische conditie en kunnen standaard advies krijgen bij de 
huisarts

• De huisarts kan bij twijfel doorverwijzen naar een expert in de reiskliniek of advies vragen

• Kinderen kunnen ook bij de pediater terecht

1Studie K. Van De Winkel, A. Van Gompel et al. Journal of Travel Medicine, Volume 14, Issue 5, 1 September 2007, Pages 288–296



Waar kan de reiziger terecht voor advies en vaccinaties?(2)
reiskliniek

• Voor meer gespecialiseerd advies kan men best terecht in een reiskliniek (medische 

risicogroepen 13%1, avontuurlijke reis in primitieve omstandigheden, lange complexe reis, reizen voor het werk met 
specifieke risico’s…)

• Gele koorts vaccin kan enkel worden toegediend in een erkend vaccinatie-centrum (bij wet 
bepaald)

• Alle vaccins zijn voorradig in de reiskliniek

• Bij schaarste van een vaccin, worden de reisklinieken eerst voorzien (rabiesvaccin, hepatitis 
A junior) en soms worden ze zelfs in het buitenland besteld

• Bij herhalingen van vaccins, wordt verwezen naar de huisarts

1Studie K. Van De Winkel, A. Van Gompel et al. Journal of Travel Medicine, Volume 14, Issue 5, 1 September 2007, Pages 288–296



Waar zijn de reisklinieken te vinden?

• In de universitaire ziekenhuizen 

• Minstens 1 per provincie:
• 7 in Vlaanderen (Antwerpen, Gent (2), Brugge, Hasselt, Leuven, Ieper) 

• 10 in Brussel

• 16 in Wallonië 



Het Belgisch perspectief: 

Wat is het advies van de reisdokter? 

• Wanneer denkt de reiziger best aan vaccins en andere preventieve maatregelen voor een 
reis?

• Waar is de informatie beschikbaar? 

• Waar kan de reiziger terecht voor advies en vaccinaties? 

Hoe gedragen Belgische reizigers zich in de praktijk? 

Studiegegevens

• Wanneer bereidt de Belgische exotische reiziger zich voor?

• Hoe geraakt hij aan informatie?

• Wat is het vertrouwen van de Belg in adviezen van artsen?



Belgian Travellers and Information on Travel

• Online questionnaire funded by Sanofi Pasteur

• Performed by Axess Research 

• November 2017 in BE- FR - NL

• 763 Belgian respondents
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Voorbereiding van de exotische reis
La préraration du voyage
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Voorbereiding van de exotische reis last- minute travelers: 10,8%

La préraration du voyage exotique
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Exotic trips & health-related information
37% had no information on health topics before departure
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Exotic trips & health-related information
37% had no information on health topics before departure

Sources of information on vaccines
❖ Internet (50%)

❖ GP (40,4%)

❖ Travel agency (24,4%)

❖ Family & friends (21,1%)

❖ Pharmacist (15,8%)
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Exotic trips & vaccine-related information
41% had no information on vaccination before departure
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Exotic trips & vaccine-related information
41% had no information on vaccination before departure

Sources of information on vaccines
❖ GP (50,7%)

❖ Internet (21,7%)

❖ Travel agency (21,7%)

❖ Travel vaccination center (17,4%)

❖ Family & friends (15,9%)



Het Belgisch perspectief: 
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• Wanneer bereidt de Belgische exotische reiziger zich voor?

• Hoe geraakt hij aan informatie?
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Confidence in health care professional
2/3 (67%) will accept recommendation for vaccine
if advice is coming from GP or Travel Centre
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Key role HCP in recommendations for vaccine
87% would still ask advice from a HCP if advice comes from internet
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Key role HCP in recommendations 
85% would accept non-mandatory vaccine proposed by 
their doctor



Besluit: studiegegevens

• 4 op 5 personen die reizen naar exotische bestemmingen volgt advies van arts of 
vaccinatiecentrum op. 

• Bereidheid om zich te laten vaccineren is groot, maar vaak komt de informatie 
niet tot bij de reiziger

• Belang van tijdig informatie verstrekken, sensibilisatie over risico’s en 
mogelijkheid voor preventie

• Kwaliteitsvolle informatie op internet, de huisarts en vaccinatiecentrum zijn 
daarin erg belangrijk

• 4 op 10 exotische reizigers worden niet bereikt: nieuwe informatiekanalen 
zoeken en bestaande versterken is noodzakelijk



Wie kan een rol spelen om de groep reizigers te informeren die geen 
advies/vaccinaties nemen vooraf? 41% van de reizigers

• De huisarts speelt een cruciale rol, omdat hij zeer dicht bij de mensen staat en vaak om andere 
redenen contact heeft en kan inpikken als er gesproken wordt over reisplannen of er ter zijde naar 
informeren. Ook brochures en affiches in de wachtzaal kunnen nuttig zijn – link op website van de 
praktijk…

• Reisklinieken kunnen informatie snel verspreiden als er plots de situatie in een land wijzigt: bij een 
epidemie of nieuwe verplichtingen (nieuwsalerts op de website/persberichten) 

• Reisbureaus en bij uitbreiding websites van reisorganisaties en ook van vliegtuigmaatschappijen die 
op exotische bestemmingen vliegen
bv. Een pop-up bij boeking en een infolink die men moet aankruisen, waarna men pas kan verder lezen 
– infosessies voor touroperators en reisagenten? – link naar www.reisgeneeskunde.be website van het 
ITG

• Persberichten zijn uiterst belangrijk en missen hun effect niet in de sensibilisatie van toekomstige 
reizigers, niet enkel naar aanleiding van een aantal gevallen of een uitbraak maar ook bij ondersteunen 
van campagnes en bij persconferenties (zoals vandaag)

• Overheidsdiensten en Mutualiteiten sensibiliseren op hun website en in hun tijdschriften: info over 
reisvaccinaties, over ziekterisico’s op reis, vaccinatiedatabank…

• De Europese vaccinatieweek 23-29 april 2018 met persberichten en programma’s op TV en Radio
www.laatjevaccineren.be (Zorg en Gezondheid)

• Familie en vrienden kunnen een positieve rol spelen

• …

http://www.reisgeneeskunde.be/
http://www.laatjevaccineren.be/


Barrières en motivaties om wel of niet te vaccineren? 

• Wat zijn de barrières voor niet-gevaccineerde reizigers?
• Werd niet aangeraden door arts of apotheek 31%
• Het is officieel niet verplicht 59% 
• Ze voelden niet dat ze zich moesten beschermen 56% 
• vrees voor bijwerkingen van vaccins 15% - vrees voor prikjes 17% - tijd tekort 10% - vergeten 7%

• Wat zijn  de motivaties die niet-gevaccineerde reizigers aangeven? 
• Communicatie over ernst van de ziekte en dat de ziekte mogelijks levensbedreigend is 

• Wat is de grootste drijfveer bij de gevaccineerde reizigers? 
• de vrees om ziek te worden 
• de wens om beschermd te zijn voor ziekten, 
• als het werd aangeraden door een arts of apotheker





Zijn er bedenkingen of vragen?

Travel is full of hazards and challenges


