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INLEIDING
Hoewel de incidentie van reizigersdiarree afneemt, betreft 
het nog altijd een zeer frequent optredend probleem. Afhan-
kelijk van de plaats van bestemming en de individuele reizi-
gerskarakteristieken lopen schattingen over de incidentie 
uiteen van 10-40%, uitgaande van een verblijf van 2 weken in 
een hoogrisicogebied.1 Daarmee is het de meest gerappor-
teerde kwaal onder reizigers. Door de jaren heen is de nodige 
literatuur gepubliceerd op het gebied van etiologie, risicofac-
toren, klinische verschijnselen, diagnostiek, behandelopties, 
gevolgen op lange termijn en mogelijkheden tot preventie. 
De laatste revisie van het protocol Reizigersdiarree van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) 
dateert van maart 2018.2 Vanuit de International Society of 
Travel Medicine verscheen in 2017 van de hand van een 
expertpanel eveneens een richtlijn op het gebied van preven-
tie en behandeling van reizigersdiarree, waarbij met name 
de indeling op basis van ernst van de klachten op een prak-
tisch heel bruikbare manier vorm krijgt.3 
Aan de hand van een literatuurreview plaatsen de auteurs 
van een recent artikel in het Journal of Travel Medicine enkele 
voor clinici belangrijke aspecten van antimicrobiële resisten-
tie en preventie of behandeling van reizigersdiarree in per-
spectief.4 De door de auteurs in de review besproken popu-
latie betreft reizigers naar Zuid- of Zuidoost-Azië.

BESPREKING
PREVENTIE
De auteurs wijzen op de diverse complicaties die kunnen 
optreden bij reizigersdiarree, zoals hemolytisch-uremisch 
syndroom in geval van shigatoxineproducerende bacteriën, 
postinfectieuze gewrichtsklachten, Guillain-Barrésyndroom 
of (veruit de grootste groep) postinfectieuze spastische 

darmklachten (‘irritable bowel syndrome’: IBS). Dit maakt 
de vraag naar preventie legitiem. Op basis van eerder onder-
zoek stellen de auteurs vast dat advisering aan reizigers op 
het gebied van hygiëne en voeding in de praktijk onvol-
doende effectief blijkt. Zij wijzen erop dat reizigers die zich 
aan de adviezen houden onverminderd reizigersdiarree 
oplopen en dat anderzijds veel reizigers zich niet conforme-
ren aan de verstrekte adviezen. Uit oogpunt van preventie 
lijkt het zinvoller -iets wat daadwerkelijk is aangetoond- als 
de voedselveiligheid of het hygiëneniveau in het land van 
bestemming zelf wordt verbeterd. Verder blijkt dat ook vac-
cinatie geen overtuigende rol speelt in termen van preven-
tie.5 Voor het gebruik van een oraal choleravaccin als 
kruispreventie tegen diarree veroorzaakt door een door 
enterotoxigene Escherichia coli geproduceerd, hittelabiel 
toxine is geen duurzaam bewijs, anders dan voor ten hoog-
ste een periode van enkele maanden. 
In de huidige Engelstalige richtlijnen die door de auteurs 
zijn geraadpleegd, is nagenoeg geen plaats voor profylactisch 
gebruik van antibiotica tegen reizigersdiarree.

OVERWEGINGEN ROND (VROEG)BEHANDELING
De auteurs bespreken dat antibioticagebruik is geassocieerd 
met een verstoring van de darmflora. Mede daardoor bestaat 
een verhoogde kans op al dan niet langdurige kolonisatie met 
resistente Enterobacteriaceae, iets wat bij reizigers naar Zuid- 
of Zuidoost-Azië toch al een omvangrijk probleem is. De 
auteurs citeren onder andere de Nederlandse COMBAT- 
studie, waarin de transmissie van deze resistente bacteriën in 
de nabije omgeving daadwerkelijk aangetoond is. De auteurs 
wijzen er tevens op dat meerdere malen is aangetoond dat 
antibiotische druk als gevolg van liberaal antibioticagebruik 
heeft geleid tot uitwisseling van resistentiegenen onder bacte-
riën. Dit zijn allemaal ongewenste feiten in een tijdperk met 
toenemende aandacht voor ‘antibiotic stewardship’. Tot slot 
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benoemen zij dat antibioticagebruik ook ongewenste bijeffec-
ten kent, variërend van hinderlijk tot ernstig. Om al deze 
redenen pleiten de auteurs voor optimale reizigersadvisering 
ten aanzien van de aloude bekende maatregelen gericht op 
zelfmanagement van diarree. Gebruik van diverse nieuwere 
preparaten met antisecretoire eigenschappen of pre- en probi-
otica is volgens de auteurs nog niet aan te bevelen, omdat 
bewijs voor het effect ervan van onvoldoende kwaliteit is.

De auteurs benadrukken dat behandeling met antibiotica 
doorgaans niet nodig is omdat de klachten vanzelf over 
gaan, tenzij de reiziger immuungecompromitteerd is, een 
ernstige onderliggende ziekte heeft of op een andere manier 
een onaanvaardbaar risico loopt. Voor deze groep wordt 
stand-by-antibiotica aanbevolen. De auteurs geven aan dat, 
bij een reis naar Zuid- of Zuidoost-Azië, in de recentste richt-
lijnen specifiek azitromycine wordt geadviseerd gelet op de 
huidige geografische resistentiepatronen. Voor een reis naar 
andere delen van de wereld wordt in de diverse richtlijnen 
niet altijd een voorkeur uitgesproken voor ciprofloxacine, 
azitromycine of rifaximine, tenzij sprake is van een klinisch 
beeld dat wordt gekenmerkt door dysenterie met bloed of 
koorts. Hierbij gaat de heersende voorkeur eveneens uit naar 
azitromycine. In sommige richtlijnen wordt dit onderscheid 
(nog) niet gemaakt, wat door de auteurs wordt beschouwd 
als illustrerend voor een in de praktijk snellere wijziging van 
geografische antibioticaresistentie dan richtlijnen van een 
update worden voorzien.

De auteurs spreken de verwachting uit dat verdere optimali-
satie op het gebied van bacteriële diagnostiek door middel 
van multiplex-PCR-analyse in de toekomst nog wel kunnen 
leiden tot een significante bekorting van de tijd benodigd 
voor het verkrijgen van een microbiële determinatie en/of 
informatie over de aanwezigheid van resistentiegenen.

COMMENTAAR
Een bespreking van dit reviewartikel biedt de mogelijkheid 
om de meest relevante aspecten van het thema reizigersdiar-
ree naar voren te brengen. Met deze punten in het achter-
hoofd is iedere clinicus in staat tot het maken van een afwe-
ging in de verschillende discussies rond dit onderwerp. 
Nadat de auteurs de besproken punten soms sober en soms 
meer volledig hebben onderbouwd, stellen zij dat de reiziger 
zou zijn geholpen met een betere bewustwording rond  het 
onderwerp reizigersdiarree. Hierbij hoort in hun optiek dan 
onder meer een uitgebreidere uitleg over het verschil tussen 
invasieve en niet-invasieve diarree, voorlichting dat antibio-
ticagebruik ook nadelen met zich mee kan brengen en uitleg 
dat reizigersdiarree niet altijd het gevolg is van een bacteriële 

infectie. Op basis van deze informatie zou een reiziger in de 
praktijk zelf een inschatting moeten kunnen maken of een 
aanvullende behandeling met antibiotica noodzakelijk is. 
Ook pleiten de auteurs voor meer nadruk op het vermijden 
van risicogedrag rond het nuttigen van mogelijk besmet 
voedsel.
Dit lijkt mij allemaal relevant en nodig, maar een dergelijk 
optimistisch mensbeeld legt wellicht wat veel verantwoorde-
lijkheid bij de reiziger. Het is maar de vraag of die in staat is 
om de klachten precies in de juiste context te kunnen plaat-
sen en ook conform te handelen. Het is daarbij toch een 
behoorlijke gewetensvraag hoe zinvol de door de auteurs 
voorgestelde gedragsaanpassingen nu echt zijn. In de 
genoemde, genuanceerde LCR-richtlijn, waarin overigens 
vrijwel alle in dit artikel besproken aspecten naar voren 
komen, wordt tamelijk nuancerend opgemerkt: ‘Het naleven 
van deze preventieve dieetmaatregelen (‘boil it, cook it, peel 
it, or forget it’) lijkt in studies de kans op het ontstaan van 
reizigersdiarree niet duidelijk te verminderen, maar is desal-
niettemin aan te raden aan de reiziger.’2 Gemakshalve wordt 
buiten beschouwing gelaten dat ook Nederlandse reizigers 
zich in de praktijk vaak niet veel blijken aan te trekken van 
de aan hen verstrekte reisadviezen.6 Wanneer reizigers op 
dit punt dan toch heel gewetensvol handelen, kan men er 
weinig aan veranderen dat ze tijdens een bezoek aan som-
mige bestemmingen te maken krijgen met ‘a multiplicity of 
hygienic errors found in the kitchens of their destination 
countries’.7 Tot slot: het vergroten van de kennis rondom het 
microbioom en de darmen levert hopelijk nuttige (therapeu-
tische) inzichten op het herstel van een verstoorde darm-
flora en de eventueel daarbij horende immuunactivatie. De 
reizigers die in de verzamelbak ‘post-infectieuze IBS’ vallen, 
komen er namelijk nog altijd bekaaid vanaf.
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