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Gezondheidsinformatie voor reizigers naar Mekka

Tijdens de Hadj of Umrah kunt u
vervelende en soms gevaarlijke
ziekten oplopen. U kunt het risico hierop
verkleinen door vaccinaties en een aantal
eenvoudige voorzorgsmaatregelen
te nemen. Bij de GGD krijgt u hierover
advies. Hierbij houden we rekening
met uw gezondheidssituatie.

Welke vaccinaties worden
geadviseerd?
Meningokokken vaccin
Meningokokken zijn bacteriën die
hersenvliesontsteking kunnen veroor
zaken. Deze vaccinatie is verplicht voor
alle reizigers naar Mekka en beschermt
drie jaar.

Difterie, tetanus en poliomyelitis (DTP) vaccin
Een serie van drie vaccinaties of een
herhalingsvaccinatie geeft tien jaar
bescherming.

Hepatitis A
Het hepatitis A-virus veroorzaakt lever
ontsteking. Na twee vaccinaties bent
u 25 jaar beschermd.
Neem uw vaccinatieboekje mee op reis.
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Algemene maatregelen
Hygiëne
• W
 as uw handen goed na gebruik van
het toilet, voor u gaat koken en voor
het eten.
• Houd personen die buikpijn en/of
diarree hebben buiten de keuken.
Werk met schoongemaakte keuken
materialen en -doeken.
• Let op wat u eet/drinkt:
	voedsel moet voldoende verhit zijn.
Eet geen rauw of halfrauw vlees, vis,
schelpdieren of melkproducten (voor
al niet melk van dromedarissen).
	Eet geen voedsel dat lang buiten
de koeling gestaan heeft.
	Drink alleen gekookt water of
flessenwater.

Maatregelen bij diarree
• D
 rink twee tot drie liter vocht per
dag om uitdroging te voorkomen.
• Diarree gaat meestal na een paar
dagen vanzelf weer over; medicijnen
zijn vaak niet nodig.
• Bij waterdunne diarree kan een
stopmiddel met loperamide worden
gebruikt, zoals Imodium®, Diacure®
of Diarem®. Let wel: overmatig
gebruik kan leiden tot verstopping.
Gebruik geen actief kool.
• Ga naar een arts bij diarree met
koorts en/of bloed, of bij diarree
langer dan drie dagen. Jonge kinderen
en ouderen moeten naar een arts
bij diarree langer dan één dag of bij
diarree met braken.
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Scheren
• M
 annen die zich laten scheren met
gebruikte scheermesjes lopen risico
op hepatitis B en C. Bezoek daarom
alleen een officiële kapper, die
wegwerp scheermesjes gebruikt.

Muggen, teken en dieren
• B
 escherm uzelf tegen insectenbeten
met goed bedekkende kleding.
• Gebruik op de onbedekte lichaams
delen een insectenwerend middel
waarin 30 tot 40% DEET zit.
• Vermijd contact met dieren. Dieren
kunnen ziektes overbrengen.

Zon en hitte
• B
 lijf zoveel mogelijk uit de zon, met
name tussen elf en drie uur ‘s
middags.
• Bescherm de huid met kleding en
zonnebrandcrème met voldoende
hoge beschermingsfactor.
• Draag goede en stevige schoenen.
• Drink voldoende om uitdroging
te voorkomen.

• D
 aarnaast adviseert Saoedi Arabië
ook zwangeren, en kinderen jonger
dan 12 jaar de reis uit te stellen.
• Als u ziek wordt tijdens of na de reis
ga dan naar een arts. Vertel uw arts
altijd dat u in het buitenland bent
geweest.

MERS-CoV
Sinds september 2012 is er een uitbraak
gaande van een nieuw type coronavirus,
Het ‘Middle East Respiratory Syndrome
Coronavirus’ ofwel het MERS-CoV. Dit
virus kan een ernstige longontsteking
veroorzaken. Pas alle hygiëne maatrege
len in deze folder toe.
Vermijd contact met dromedarissen en
andere dieren (boerderijdieren).

Gezondheidsproblemen
• A
 ls u medicijnen gebruikt, neem
dan voldoende mee. Vervoer ze
altijd in uw handbagage. Neem uw
medicijnlijst mee.
• Als u een (chronische) ziekte, zwak
kere gezondheid heeft en ouder bent
dan 65 jaar, wordt u geadviseerd met
uw behandelend arts te overleggen
of het maken van een reis naar Mekka
op dit moment verstandig is.
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