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Preventie infectieziekten voor en na de stage in het 

buitenland 

Voor vertrek 

Studenten die een stage of onderzoek gaan verrichten in het buitenland en daarbij 

patiëntencontact hebben, moeten 6 tot 8 weken voor vertrek en zo spoedig mogelijk na 

terugkomst zich melden bij de Arbodienst. Daar wordt geïnformeerd naar je gezondheid, ter 

beoordeling van eventuele repatriëringrisico’s, en je vaccinatiestatus. De Arbodienst 

verstrekt verder, indien nodig, (een recept voor) de PEP-tropenset. Je krijgt deze PEP-set in 

bruikleen mee en moet deze na afloop van de stage weer inleveren. 

Zonodig worden vaccinaties gegeven voor Hepatitis A en B, DTP, BMR en een mantoux 

gezet die als referentie dient voor het TBC onderzoek na terugkeer van je stage. 

Bij het AMC Tropencentrum kun je de resterende benodigde vaccinaties verkrijgen. Net als 

bij de Arbodienst, moet dit minimaal 6 tot 8 weken vóór vertrek. Bij de vaccinaties kun je 

denken aan: rabies, meningokokken, buiktypus en Japanse encephalitis en eventueel ook 

voor malariaprofylaxen. Maak die afspraak bij voorkeur met drie studenten tegelijk (i.v.m. 

rabiës vaccinatie). 

Bij het Tropencentrum van het AMC hoeven studenten geneeskunde geen consultkosten te 

betalen op voorwaarde dat zij een UvA-collegekaart kunnen tonen. Vaccinaties moeten wel 

ter plaatse betaald worden. 

Na terugkeer 

Direct na terugkeer moet je bij de Arbodienst de PEP-tropenset weer inleveren. Indien er 

binnen twee maanden na het beëindigen van de stage sprake is van patiëntencontact in het 

AMC, wordt er een MRSA-kweek verricht. Je mag pas weer met het verrichten van 

werkzaamheden in het Amsterdam UMC, locatie AMC beginnen als de Arbodienst je 

daarvoor toestemming heeft gegeven.  

Ongeveer 6 weken na terugkeer wordt een onderzoek verricht op TBC (mantoux of IGRA 

test). Hiervoor wordt een afspraak gemaakt tijdens het eerste bezoek aan de Arbodienst na 

je terugkeer. Indien er sprake is geweest van onbeschermd zoetwatercontact, wordt 

eveneens serologisch geadviseerd schistomiasis onderzoek te laten verrichten.  De kosten 

hiervoor zijn voor rekening van de student. 

Verder worden kort eventuele (medische) problemen tijdens het verblijf besproken. 
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Gezondheids- en veiligheidsrisico’s in het 

buitenland: tropische gebieden 

Inleiding 

In tropische gebieden loop je een aantal risico’s. Een deel van de veel voorkomende risico’s 

kan worden ondervangen door goed voorbereid op pad te gaan, door te zorgen voor de 

juiste vaccinaties en door preventieve maatregelen en insectwerende middelen te nemen.  

Diverse organisaties hebben bruikbare adviezen opgesteld voor reizigers, waaronder het 

Tropencentrum van het AMC (www.tropencentrum.nl), het Koninklijk Instituut voor de Tropen 

(www.kit.nl), het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (www.lcr.nl) en het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl). Hieronder zullen de belangrijkste 

aandachtspunten en adviezen worden beschreven. Check altijd de voorwaarden van je 

verzekeringspolis of deze repatriëring vergoed! 

De risico’s 

De voornaamste risico’s tijdens een stageverblijf in ontwikkelingslanden zijn: 

- Verkeersongelukken. 

- Geweldsdelicten en misdaad. 

- Gezondheidsrisico’s. 

Verkeersongelukken 

Het verkeer in ontwikkelingslanden is heel anders dan wij in Nederland gewend zijn. Auto’s 

en bussen zijn niet altijd even goed onderhouden, de wegen zijn slecht en de rijstijl is 

chaotisch. Daardoor komen vaak verkeersongelukken voor. Let op: deze 

verkeersongelukken vormen het grootste risico voor buitenlandse reizigers !! Het  risico kan 

worden verkleind door: 

- het vermijden van motortaxi’s, pendelbusjes, en andere onveilige voertuigen, 

- gebruik te maken van gekwalificeerde chauffeurs (van de gastinstelling) of 

betrouwbare taxibedrijven, 

- zo weinig mogelijk in de nacht te reizen,  

- liefst niet zelf met een auto op pad te gaan. 

http://www.tropencentrum.nl/
http://www.kit.nl/
http://www.lcr.nl/
http://www.minbuza.nl/
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Geweldsdelicten en misdaad 

Er bestaat kans dat je betrokken raakt bij criminaliteit. Vermijd risicosituaties. Ga niet ’s 

nachts op pad en vooral niet alleen. Houd je aan de gebruiken van het land en volg 

kledingadviezen op. Wees voorzichtig met het verstrekken van leningen aan derden en kijk 

uit bij andere financiële transacties. 

Zware criminaliteit of blootstelling aan politieke onrust komt weliswaar niet zo veel voor, maar 

zorg er desalniettemin voor dat je goed bent geïnformeerd over de politieke situatie in het 

gastland (bezoek de website van Buitenlandse Zaken voor meest recente informatie). Meld 

je aan bij de Nederlandse ambassade in het gastland en laat thuisblijvers altijd weten waar je 

bent. Volg in een mogelijke noodsituatie het advies op van je lokale begeleider en/of de 

Nederlandse ambassade.  

Gezondheidsrisico’s 

Tijdens een verblijf in een ontwikkelingsland is de kans op het krijgen van ‘vreemde’ ziekten 

aanzienlijk groter dan in Nederland. Geneeskundestudenten lopen extra risico’s aangezien 

zij over het algemeen intensief contact hebben met de lokale bevolking en werkzaam zijn 

tussen zieke mensen. Veel voorkomende ziekten kunnen worden vermeden door vaccinaties 

en hygiënische maatregelen. Het is daarnaast erg belangrijk een goede reisverzekering af te 

sluiten (die ook repatriëring dekt!). Als je geneesmiddelen gebruikt is het verstandig een 

geneesmiddelenpaspoort mee te nemen. Deze bevat informatie over je gezondheid, 

medicijnen en bekende overgevoeligheid. Hieronder zijn een aantal belangrijke adviezen 

beschreven om risico’s te vermijden dan wel te verkleinen. 

Voorkom voedselinfectie 

Zonder dat je het door hebt, kan voedsel besmet zijn; het kan er normaal uitzien, goed ruiken 

en ook nog eens lekker smaken. Een aantal door voedsel en drinkwater overgebrachte 

ziekten zoals reizigersdiarree, hepatitis A, buiktyfus, cholera, dysenterie, polio en paratyfus, 

kan in belangrijke mate voorkomen worden met een goede hygiëne. Neem de volgende 

maatregelen als leidraad: 

- Was je handen goed ná gebruik van toilet, vóór je gaat koken en vóór je gaat eten 

(gebruik een schone handdoek voor drogen). 

- Drink géén kraanwater; alleen water uit flessen waarvan de sluiting nog intact is. 

- Gekookt kraanwater kan gedronken worden, alleen als het zeker 10 minuten gekookt 

heeft en laat het afgedekt afkoelen (binnen 24 uur gebruiken).  
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- Let op met ijs! Alleen verpakt ijs eten en dus géén ijsklontjes van kraanwater. Bestel 

frisdrank zonder ijs. 

- Was groenten en fruit met schoon water. Fruit kun je beter schillen. 

- Eet geen rauw of halfrauw vlees/vis. Schaal- en schelpdieren vormen sowieso een 

groot risico. 

- Bescherm je voedsel tegen vliegen. 

- Bewaar etensresten in de ijskast, niet in een koeltas. 

- Als je buikpijn en/of diarree hebt, blijf dan uit de keuken. Was je handen extra vaak en 

goed, zeker na gebruik van toilet. 

- Beperk het gebruik van imodium. Gebruik ORS tegen uitdrogen. 

Bescherm jezelf tegen muggenbeten 

Vaak wordt gedacht dat muggen alleen na zonsondergang toeslaan maar het tegendeel is 

waar. Muggen die dengue, gele koorts en chikungunya overbrengen steken overdag en 

muggen die malaria en Japanse encefalitis overbrengen steken tussen zonsondergang en 

zonsopgang. Dit betekent dus dat je jezelf in landen waar beide ziekten voorkomen 24 uur 

per dag moet beschermen. Door enkele eenvoudige maatregelen kun je de kans op 

insectenbeten aanzienlijk verkleinen. 

- Draag bedekkende kleding (lange mouwen, lange broek, sokken, schoenen). 

- Bescherm onbedekte lichaamsdelen (gezicht, handen, enkels) met insectwerende 

middelen. Middelen met diethyltoluamide (DEET) zijn het meest effectief. 

- Gebruik een muskietennet, liefst geïmpregneerd. Op de website van het Landelijk 

Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (www.lcr.nl) wordt beschreven hoe je een 

muskietennet kan impregneren. Ook kun je al geïmpregneerde netten in de winkel 

kopen.  

- Naast het gebruik van een muskietennet is het belangrijk je kamer mugvrij te maken. 

Gebruik een muggendodend middel en sluit deuren en ramen.  

- Mocht je toch ziek worden, raadpleeg dan een arts! 

Bescherm jezelf tegen malaria 

Besmetting met malaria vindt plaats door de beet van de malariamug (Anopheles); deze mug 

steekt ’s avonds en ’s nachts. De hierboven beschreven maatregelen zijn dus erg belangrijk 

om in acht te nemen in malariagebieden. 

Omdat de gevaarlijkste vorm van malaria (de tropische malaria) als gevolg van complicaties 

binnen enkele dagen dodelijk kan verlopen, is preventie erg belangrijk. De ziekte is goed te 

behandelen als het op tijd wordt herkend. De vroege verschijnselen zijn koorts, 

http://www.lcr.nl/
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vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn. De koorts is niet altijd hoog en gaat niet altijd gepaard 

met rillen. Een malaria-aanval kan erg op griep lijken. Daarnaast kunnen diarree, braken en 

hoesten met kortademigheid voorkomen.  

Malaria kun je voorkomen door je te beschermen tegen muggenbeten en door preventief 

antimalariamiddelen te slikken. In sommige landen volstaat het meenemen van een 

noodbehandeling. De maatregelen die genomen moeten worden zijn afhankelijk van reisdoel 

en reisduur. Bij een zeer laag risico kan geadviseerd worden uitsluitend 

antimuggenmaatregelen te nemen en geen pillen te slikken. Overleg dit tijdens een bezoek 

aan een vaccinatiecentrum of bedrijfsgeneeskundige dienst vóór je vertrek.  

Bescherm jezelf tegen seksuele overdraagbare aandoeningen 

Seksueel overdraagbare aandoeningen worden tijdens onveilig seksueel contact 
overgedragen. De volgende maatregelen beschermen je tegen SOA. Naast HIV, zijn er ook 

andere SOA’s, zoals: chlamydia, genitale wratten, gonorroe, hepatitis B, herpes 
genitalis en syfilis (Lues) 

Vrij dus veilig!  

- Vrij altijd met een condoom 

- Neem condooms mee uit Nederland (betere kwaliteit). 

Bescherm jezelf tegen andere besmettelijk ziekten 

In veel ontwikkelingslanden komen besmettelijke ziekten als HIV, hepatitis B en C en TBC 

voor. Verklein het besmettingsrisico zo veel mogelijk. 

- Zoek tevoren uit welke besmettelijke ziekten veelvuldig in het  gastland voorkomen, 

- Laat tijdens je reis geen piercings of tatoeages zetten. 

- Vermijd indien mogelijk injecties, infusen en bloedtransfusies.  

- Zorg ervoor dat je de juiste vaccinaties hebt gekregen vóór je vertrek (ga op tijd langs 

bij een vaccinatiecentrum!), 

- Laat 6 weken ná de stage een Mantouxonderzoek (onderzoek op TBC) verrichten. 

Bescherm jezelf tegen HIV 

Naast de hierboven beschreven risico’s is het oplopen van de endemisch voorkomende HIV-

infectie door een prikaccident ook een belangrijk risico. In landen met een hoge prevalentie 

bij de algemene bevolking wordt al het patiënten-materiaal als HIV-positief beschouwd. Een 

prevalentie van meer dan 10% geldt in dit verband als hoog. Ter vergelijking: in Nederland is 

de HIV-prevalentie waarschijnlijk 0,06-0,1%.  
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Uit retrospectief onderzoek is gebleken dat de infectiekans na een prik- of seksaccident met 

80% omlaag kan worden gebracht, als je snel, bij voorkeur binnen 48 uur,na het incident, 

begint met een kuur HIV-remmers, de HIV-Post-Exposure-Profylaxe (de PEP-kuur).  

Ziektekostenverzekeraars vergoeden de PEP-kuur pas nadat deze is voorgeschreven en 

daadwerkelijk wordt gebruikt. Het zelf bekostigen van een preventief mee te nemen PEP-

kuur is door de hoge kosten voor studenten niet mogelijk. Daarom krijgt een student een 

PEP-set in bruikleen. Meer informatie over de werking van de PEP– kuur en het gebruik 

hiervan vind je in het volgende hoofdstuk.  

Adviezen ter preventie van blootstelling aan HIV- besmet bloed. 

- Bij chirurgische, obstetrische en gynaecologische ingrepen: draag dubbele 

handschoenen tijdens "OK-werk". 

- Maak gebruik van beschermende middelen (handschoenen, bril tijdens ingrepen 

(eventueel zelf meenemen) 

- Stop naalden niet in een hulsje terug, maar in daarvoor bestemde naaldenbak. 

- Wees altijd voorzichtig in de buurt van scherpe voorwerpen. 

- Wees voorzichtig met bloed en bloedproducten. 

NB het inbrengen van infusen en het afnemen van bloed wordt in de Afrikaanse ziekenhuizen 

gedaan door verpleegkundigen, niet door de coassistent. 

Post-exposure - Profylaxe (PEP)  

De PEP-kuur bestaat uit het combinatiepreparaat Emtricitabine/tenofovir (Truvada) en 

Dolutegravir. De PEP kuur duurt 30 dagen. Over het algemeen worden de middelen redelijk 

goed verdragen, maar veroorzaken ook de nodige bijwerkingen. Misselijkheid, soms braken, 

diarree en hoofdpijn zijn de belangrijkste klachten. Wel worden ze vaak minder in de loop 

van de kuur. Leverfunktiestoornissen kunnen zich ook voordoen. Ruim drinken, zeker tijdens 

warm weer, is van belang ter voorkoming van steenvorming in nieren of urinewegen.  

Van belang is het geschatte risico op besmetting door het accident en het preventieve effect 

van een dergelijke behandeling af te zetten tegen de ongemakken (innemen, bijwerkingen) 

van de 30-dagen-durende kuur.  

Indien je denkt een risico op een HIV-besmetting te hebben gelopen, moet je altijd contact 

opnemen met de dienstdoende tropenarts (AMC telefooncentrale 0031-20-5669111); ook als 

u advies heeft gekregen van een lokale of begeleidende arts. Tijdens de inkeuring, bij het 

uitreiken van de PEP-medicatie,  krijgt u instructies mee van de bedrijfsarts. 
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Na een incident, en bij terugkeer, moet je altijd een vervolg afspraak maken bij de 

bedrijfsarts  i.v.m. de nazorg. Afhankelijk van de aard van het risico kan er namelijk ook een 

indicatie zijn voor aanvullend bloedonderzoek. Dat kan telefonisch 0031-20-5662083 of per 

mail: bgz@amc.uva.nl.  

Mocht tot behandeling (PEP) worden besloten, heb je de keuze de stage te voltooien of af te 

breken en direct naar Nederland terug te keren. Na terugkomst in Nederland neem je contact 

op met de Arbodienst voor een follow-up en het uitvoeren van een HIV-test. Totdat de laatste 

(negatieve) HIV-uitslag bekend is, wordt ontraden onbeschermd seksueel contact te hebben.  

Protocol PEP na mogelijke blootstelling aan HIV  

Inleiding 

Het gemiddelde risico op een HIV-infectie voor alle vormen van percutane blootstelling aan 

met HIV-besmet bloed bedraagt 0,3%. Het risico is groter bij holle naalden dan bij chirurgisch 

materiaal.  Het risico is verhoogd bij een patiënt met een hoge plasma HIV-RNA spiegel, zoals 

bij vergevorderd stadium van AIDS of een acute HIV infectie. 

Er zijn nog geen gegevens beschikbaar over de werkzaamheid en bijwerkingen van antivirale 

middelen bij niet -geïnfecteerde personen die PEP ontvangenGezonde personen verdragen de 

antivirale middelen in het algemeen goed.  

De PEP bestaat uit 30 tabletten  Truvada 200/245 mg en 30 tabletten Dolutegravir 50 mg. 

Dosering: 

1 dd 1 Truvada en 1 dd 1 Dolutegravir . De kuur duurt 30 dagen. 

Richtlijnen 

- Chemoprofylaxe is aan te bevelen als er een verhoogd risico op HIV besmetting is ge-

weest (prikaccident/slijmvliesbesmetting); zo snel mogelijk beginnen, bij voorkeur 

binnen 2 tot maximaal 48 uur:  

- De optimale duur voor PEP is niet bekend, internationaal wordt 30 dagen aange-

houden. 

- HIV-status van de bron moet bekend zijn of in tropische gebieden zeer aannemelijk (bv. 

door klinische criteria voor AIDS). Indien niet bekend, moet de HIV status worden 

bepaald, altijd met toestemming van de patiënt. 

mailto:bgz@amc.uva.nl
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- De persoon die aan HIV is blootgesteld, dient medisch begeleid te worden. Daarom 

moet je bij terugkomst, altijd een afspraak maken bij de Arbodienst. Onderzoek op 

HIV infectie dient op tijdstip 3 en 6 maanden plaats te vinden. 

- Ten overvloede: totdat je zeker weet niet met HIV geïnfecteerd te zijn moet je jezelf 

beschouwen als potentieel besmettelijk voor anderen. Dat wil zeggen dat je hiermee 

rekening moet houden waar het bijvoorbeeld seksueel contact betreft (condooms 

gebruiken).   

Praktische uitvoering voor de coassistent 

- de PEP bestaat uit 30 tabletten  Truvada 200/245 mg en 30 tabletten Dolutegravir 50 

mg. De coassistent hoeft niet terug te keren naar Nederland tenzij hij/zij dat zelf wenst. 

- Bij terugkeer in Nederland worden verder afspraken gemaakt voor begeleiding, en 

follow-up en herhaald bloedonderzoek bij de Arbodienst. 

- Eenmaal met de PEP begonnen, altijd afmaken. 

- Let op : Het AMC kan geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten voor 

coassistenten (indien gewenst, moet de coassistent hier zelf voor zorgen).  

 

Een prikaccident…… en dan? 

Als je een prikaccident hebt gehad, overleg dan met de begeleidend arts ter plaatse en 

neem dan zo spoedig mogelijk als volgt contact op met het AMC: 

telefoon: + 31 20 566 9111  

(telefooncentrale en vraag naar de dienstdoende tropenarts) 

Bereid het gesprek als volgt voor: 

Bedenk wat er precies is gebeurd, risicofactoren, patiënten wel of niet seropositief, overige 

relevante informatie. Je krijgt vervolgens te horen welke actie je moet ondernemen. Indien blijkt 

uit je informatie, dat de kans op besmetting nihil is, hoef je niets in te nemen. Indien er een 

risico is, begin je met PEP. Noteer met wie je in het AMC hierover hebt gesproken. 

Aarzel nooit contact op te nemen als je twijfelt over een mogelijke 

besmetting !!! 
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Belangrijke adressen en telefoonnummers  

Noodgevallen buiten 

werkuren telefoon: + 31 20 566 9111 

Noodsituaties en het 

Ministerie van Buitenlandse 

Zaken 

 

 
Meld je aan voor de 24/7 BZ informatieservice: 
https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/  

Elke reiziger kan 24/7 het MINBUZA bellen voor 
praktische tips en hulpvragen uit het buitenland: +31 
247 247 247. 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact  

Gezondheidsvragen en 

prikaccidenten 

 

Bedrijfsgezondheidszorg: Arbodienst AMC  

AMC CO-321  

Telefoon +31 20 5662083 
Email: j.j.maas@amc.uva.nl en bgz@amc.uva.nl   

Vaccinaties 

 

AMC Tropencentrum 

Locatie A01 

Telefoon: +31 20 5663330 

International Office Telefoon: +31 20 566 5088  
Email internationaloffice@amc.uva.nl  

Inloop: ma en do 12.30-13.30  
Telefonisch spreekuur: ma en do 15.00-16.00 
Vragen: Digitale Studenten Service Desk 
Informatie & contact: Website 

 

Studieadviseurs en 

onderwijsadministratie 

 

 

Zie voor de meest recente contactgegevens  

www.student.uva.nl/gnk/az > studieadviseurs 

https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact
mailto:j.j.maas@amc.uva.nl
mailto:bgz@amc.uva.nl
mailto:internationaloffice@amc.uva.nl
https://uva-ac.topdesk.net/tas/public/xfg/fnwistav/amcinternation
http://student.uva.nl/gnk/az/item/international-office-amc.html
http://www.student.uva.nl/gnk/az
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Wat in geval van nood?  

 


