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Reizigersinformatie Dengue 
 
Wat is dengue? 
Dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, is een koortsende ziekte, soms met een huiduitslag. 

Dengue wordt veroorzaakt door een denguevirus. De infectie wordt van mens op mens 

overgebracht door de steken van de Aedes-mug. 
 

Wat moet ik weten over de Aedes-mug? 
De Aedes-mug verblijft met name in en rond de steden. De mug rust in huis en steekt overdag, 

vooral in de vroege ochtend en late namiddag. 

 

Wat moet ik weten over het denguevirus? 
Er zijn 4 typen van het denguevirus. Na het doormaken van dengue is men levenslang 

beschermd tegen het virustype dat de infectie veroorzaakt heeft (bijvoorbeeld type 2) maar niet 

tegen de andere typen (type 1, 3 en 4). Het is dus mogelijk om meerdere malen dengue te 

krijgen. 
 

Waar komt dengue voor? 
Dengue komt in toenemende mate voor in de stedelijke gebieden van Midden- en tropisch Zuid-

Amerika, het Indiase subcontinent en Zuid-Oost-Azië en tropisch Afrika. Vooral tijdens het 
regenseizoen kan de ziekte epidemische proporties aannemen. Dengue komt voor bij naar 

schatting 1 op 100 tot 1000 reizigers per maand verblijf in de tropen. 
 

Wat zijn de verschijnselen van dengue? 
Acute koorts, hoofdpijn en vaak uitgesproken spierpijn. Na 3 tot 4 dagen kan een vlekkerige 
huiduitslag ontstaan. In zeldzame gevallen (minder dan 1%) ontstaan huid- en 

slijmvliesbloedingen. De kans op deze ernstige verschijnselen is 10 maal hoger als men al een 

keer dengue doorgemaakt heeft.  
 

Welke maatregelen kan ik nemen om dengue te voorkomen? 
� Draag bedekkende kleding, ook overdag. 

� Gebruik een muggenwerend middel voor de niet-bedekte delen in gebieden waar dengue 

voorkomt. 

� Zorg dat de kamers mugvrij zijn. 
 

Hoe moet een muggenwerend middel worden toegepast? 
� Gebruik een middel dat diëthyltoluamide (DEET) bevat, in een concentratie van 25-30%. 

� Smeer zonodig de huid eerst in met een zonnebrandcrème. Let op: de zonnebescherming 

neemt af door de toepassing van DEET-houdende middelen. 
� Smeer de onbedekte lichaamsdelen met DEET-houdend middel in. Vermijd lippen en ogen. 

� NB: DEET-houdende middelen zijn schadelijk voor nylon en plastics. 

� Eenmaal in een muggenvrije ruimte kan het muggenwerend middel weer afgespoeld worden. 
 


