
Ruim 4 miljoen Nederlanders worden elk jaar
getroffen door reizigersdiarree
Met de zomer voor de deur worden de eerste koffers al gepakt door de vroege

vakantiegangers. Ook dit jaar zullen ruim 10 miljoen Nederlanders in het hoogseizoen naar

vakantiebestemming in eigen land of elders in de wereld reizen. Waar ruim één derde

getroffen wordt door reizigersdiarree.

Reizigersdiarree meest voorkomende aandoening op vakantie
Volgens diverse bronnen wordt ruim één derde van de vakantiegangers getroffen door een vorm

van buikloop, dat neer komt op minstens 4 miljoen reizigers. Meestal veroorzaakt door

bacteriën in slecht bereid voedsel, besmet water of door slechte hygiëne. Vooral reizigers in

Azië, Afrika en het Midden-Oosten lopen een verhoogd risico.



Diarree gaat vaak gepaard met krampen en winderigheid
Uit de resultaten van diarree.tips (een website waar men advies krijgt over de behandeling van

diarree) blijkt dat tenminste 73% van de diarreeklachten gepaard gaan met krampen en/of

winderigheid. Vooral wanneer de buikloop langer dan een dag aanhoudt spelen krampen en

winderigheid op.  

 

Iedere Nederlandse vakantieganger heeft dus een behoorlijke kans om last te krijgen van

reizigersdiarree en de daarbij behorende ongemakken. Een goede voorbereiding op

reizigersdiarree is daarom essentieel. 



Algemeen advies 
Klachten van niet-ontsteking gerelateerde diarree (zoals reizigersdiarree) zijn goed te

behandelen met diarreeremmers op basis van bijvoorbeeld loperamide en simeticon. De

loperamide vertraagt de spijsvertering waardoor de aandrang zal afnemen en de simeticon

breekt, de gasbellen die krampen en winderigheid veroorzaken, af.

 

Op advies van onder andere ANWB, Landelijke Coördinatie Reisadvisering en Rijksoverheid

wordt ook O.R.S aangeraden om mee te nemen op vakantie. Deze zogenoemde 'oral rehydration

solution', ofwel 'drinkbare vloeistof om de vochtbalans in het lichaam te herstellen' is een échte

must-have in geval van reizigersdiarree. Het voorkomt uitdroging als gevolg van diarree. 

DUO actieve oplossing bij diarree
Losimed® Duo is een geneesmiddel en stopt acute diarree die gepaard gaat met krampen, een

opgeblazen gevoel of winderigheid. Het bevat een combinatie van loperamide en simeticon en

werkt snel en doeltreffend. Het is makkelijk in te nemen en te gebruiken voor volwassenen en

kinderen vanaf 12 jaar. Losimed Duo is een waardevolle toevoeging voor iedere reisapotheek en

het medicijnkastje thuis. 

Meer informatie
Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met www.diarree.tips, publiekelijke

bronnen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek en wetenschappelijk publicaties omtrent

de aandoening reizigersdiarree.

http://www.diarree.tips/


OVER SALVEO PHARMA

Salveo Pharma is verantwoordelijk voor product development, sales, marketing en distributie van welbekende

merken zoals Trachitol®, isla® keelpastilles, Prospan®, Nisita® neuszalf en Oscillococcinum®.

Wilt u meer informatie ontvangen omtrent dit onderzoek, de aanleiding van het onderzoek of

heeft u een vraag met betrekking tot het DUO actieve product Losimed Duo® neem dan via

onderstaande contactgegevens contact op:

Maurits van Tol
maurits.van.tol@salveo-pharma.nl

Salveo Pharmanewsroom
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