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D
e receptioniste van de Tra-
vel Clinic haalt ze er zo uit.
Maar ook verpleegkundige
Kathleen Lynch herkent ze.
Verbeten gezichten, natte

handen. Soms praten ze opvallend veel
en snel. Er zijn genoeg volwassenen die
opzien tegen de vaccinaties die nodig
zijn voor verre vakanties en zakenrei-
zen. 
Bang voor een prik is de Amsterdam-
mer Janssen niet. Hij gaat op 15 augus-
tus naar Indonesië. „Waarschijnlijk ook
enkele dagen Lombok”, vertelt hij,
terwijl een kaart van het gebied op tafel
komt. „Voor Lombok moet u wel mala-
riatabletten slikken. Niet alleen tijdens
de vier dagen op Lombok, maar ook nog

zeven dagen daarna”, adviseert Kath-
leen Lynch. „De pillen kunnen het beste
na de warme maaltijd worden ingeno-
men. Dan wordt de pil snel afgebroken
en ontstaan er minder maagklachten.”

Hondsdolheid
Voor heel Indonesië geldt dat een DTP
(difterie, tetanus en polio) vaccinatie
nodig is. „Mazelen gehad of een vacci-
natie? Ja, prima. Verder onder een klam-
boe of in een kamer met airco slapen en
de hele dag muggenmelk smeren. Bij
gebruik van zonnebrandolie, dat eerst
smeren en na drie kwartier de melk.”
En prikken? Die zijn niet nodig. Aan de
hand van het vaccinatieboekje ziet ze
dat de DTP nog geldig is. Ook krijgt hij
een informatieboekje mee naar huis en
nog een laatste waarschuwing: pas op
met zoogdieren. Ja, die kunnen name-
lijk bijten of krabben en op die manier
rabiës overbrengen. Hondsdolheid zoals
het ook wel wordt genoemd. Bij een
krab of beet, moet echt binnen 24 uur
een ziekenhuis worden opgezocht. 
Een prettige vakantie dan maar. Even
afrekenen bij de balie en voor de mala-
riatabletten schrijft ze een recept uit.
Dat wordt gestuurd naar de eigen apo-
theek op Schiphol-centrum, waarna de
pillen als pakketje binnen enkele dagen
thuis worden bezorgd.

In de hal zit de volgende klant nog niet
te wachten. Wel een vrouw met oorpijn,
maar zij is voor de collega die de eerste
hulp doet. De Travel Clinic is namelijk
een onderdeel van KLM Health Services.
Op Schiphol-Centrum is eveneens een
vestiging waar Lynch ook wel eens
diensten draait. Die vestiging is name-
lijk zeven dagen in de week open. „En
heel soms doe ik ook de Travel Clinic in
Amsterdam”, legt ze uit. 
Al acht jaar doet ze dit werk. Ze heeft
een opleiding als verpleegkundige
gedaan en is zich later gaan specialise-
ren in reizigersadviezen. „Hier hebben
we uiteraard veel luchtvaartpersoneel.
KLM is onze grootste klant, maar ook
mensen van Transavia en Martinair. Zij
moeten immers goed beschermd zijn in
de landen waarop ze vliegen en waar ze
vaak enkele dagen verblijven.”

Zakenreizigers
Daarnaast zijn er particuliere klanten.
Veel zakenreizigers, maar ook vakantie-
gangers. „Bij zakenreizigers komt het
nog wel eens voor dat iemand halsover-
kop naar bij voorbeeld Tanzania moet.
Ook dan is het belangrijk om goed
beschermd op reis te gaan. Sommige
prikken moet je lang voor vertrek al
halen, zodat het beter is om ruim voor
vertrek langs te komen.”

Overigens zijn er nog steeds veel men-
sen die zonder prikken of pillen op reis
gaan naar risicovolle landen. Dat geldt
ook voor Turkije, Marokko en Egypte.
„Dat is dan een risico bij last-minute
reizen. Maar ook veel Turken en Marok-
kanen die al tientallen jaren in Neder-
land wonen, beseffen niet dat ze steeds
minder immuun worden voor de ziek-
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Kathleen geeft advies voor de reis naar Indonesië.
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Om een beeld van Schiphol te krijgen, volgen
we om de week een werknemer. Tussen 14
en 15 heeft Kathleen Lynch spreekuur.
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tes die daar heersen. Zeker de kinderen
die hier geboren zijn, moeten zich ge-
woon laten inenten voor ze daarheen
gaan”, wijst ze op een onderschat pro-
bleem.
In de wachtruimte heeft inmiddels een
vrouw met haar dochtertje plaatsgeno-
men. Het kind is lekker bezig in de
speelhoek, tot ze naar binnen mogen.

Het gezicht van deze 2,5 jaar oude Re-
becca betrekt meteen. Een dokter, dat
belooft niet veel goeds. Moeders Witte-
man weet haar stil te houden met een
puzzel. „We willen een reis naar Gam-
bia boeken en daarom komen we eerst
even langs om informatie in te winnen.
Niet alleen vanwege de vaccinaties voor
mijn dochter, maar ook omdat ik zelf

zwanger ben”, legt ze uit. 
Het advies van Lynch is duidelijk en
helder: niet doen. „Het risico op mala-
ria is te hoog. Wanneer je dan malaria-
tabletten gaat slikken, is dat een gevaar
voor je zwangerschap. Je kan onbe-
schermd op reis gaan, maar juist in
centraal Afrika heerst de gevaarlijkste
vorm van malaria.”

„Ik zou het niet doen. Je kunt beter een
andere vakantiebestemming kiezen.”
Uiteindelijk besluit ze dat dan te doen.
Misschien gewoon met de auto naar
Frankrijk. Bij het vertrek klaart het
gezicht van de dochter op en zwaait ze
zelfs. De opluchting is groot.
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Zwanger en op reis naar Gambia? Het advies van Kathleen Lynch: ,,Niet doen. Het risico op malaria is te hoog.”
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