
De ideale  

reisapotheek? 

Het gebeurt tijdens je verlof wel eens dat 

jij , of een van je reisgenoten, te maken 

krijgt met kleine ongemakken, waarvoor 

niet meteen professionele  hulp moet 

worden gezocht. Je kan daar dus maar 

beter op voorbereid zijn, en van thuis uit 

een “reisapotheek” samenstellen en 

meenemen. 

Maar dan rijst meteen de vraag: wat zit 

er in deze reisapotheek?  Bestaat er zo-

iets als de ideale reisapotheek? 

Een ideale reisapotheek bevat uiteraard 

de dingen die we nodig hebben om te 

voorzien in de ongemakken die we op 

verlof gaan hebben, maar ook niet meer 

dan dat. De ideale reisapotheek bestaat 

dus wel, we kunnen ze echter niet van op 

voorhand gaan samenstellen. 

We kunnen dus enkel tips geven uitgaan-

de van producten die reizigers in de loop 

der jaren het meest gebruikt (of gemist) 

hebben tijdens hun verlof. 
 

 

Algemene tips: 

 Je persoonlijke dagelijkse medicatie  

 Geneesmiddel tegen reisziekte 

 Geneesmiddel tegen diarree 

 Geneesmiddel tegen maaglast en misselijkheid 

 Geneesmiddel tegen zure oprispingen 

 Laxeermiddel 

 Pijnstiller/koortswerend geneesmiddel 

 Geneesmiddel tegen allergie 

 Neusdruppels 

 Middel tegen ooginfecties 

 Insecten werende producten 

 Zalf tegen insectenbeten 

 Zalf tegen blauwe plekken en verstuikingen 

 Blarenpleisters 

 Verband, pleisters, schaartje ... 

 Ontsmettingsmiddel 

 Tekentang of –twister (kampeer- of wandelvakanties) 

 Zonnecrème, aangepast aan je huidtype 

 Aftersun 

 Zalf tegen zonnebrand 

 

Speciaal voor baby’s: 

  Rehydratatiemiddel (bij diarree) 

  Geneesmiddel tegen pijn en koorts bij kinderen 

  Fysiologisch serum voor kinderen 

  Aangepast zonneproduct (hoogste bescherming!) 

 

 

Indien je een verre of exotische reis plant, neem 
dan tijdig contact op met je huisarts om te contro-
leren of je vaccinatie status up-to-date is. Voor 
sommige vaccins dient de eerste injectie  al een 
half jaar op voorhand te worden gegeven en som-
mige landen vereisen specifieke vaccinaties! 

Indien je naar een malaria risicogebied trekt, neem 
je best tijdig maatregelen. Ga langs bij je huisarts 
om te bepalen welke middelen dienen genomen te 
worden. Sommige producten moeten al vanaf een 
week voor het vertrek ingenomen te worden of 
geven zoveel bijwerkingen dat je ze best nog thuis 
kunt uittesten. 

Let op voor vloeistoffen die meer dan 100ml be-
vatten. Deze mogen niet worden meegenomen in 
de handbagage. Ook zonnecrèmes, tandpasta enz. 
worden als vloeistoffen beschouwd! Uitzonderin-
gen worden normaal wel gemaakt voor medicij-
nen, baby– of dieetvoeding voor tijdens de vlucht. 
Voor naalden en spuiten vraag je best een attest 
aan je huisarts. Contacteer in geval van twijfel 
steeds je reisbureau. 

Sommige geneesmiddelen moeten koel bewaard 
worden; bewaar ze in je handbagage in vraag aan 
het vliegtuigpersoneel om ze in de koelkast te be-
waren. Steek ze niet in de valies aangezien het in 
de bagageruimte fel kan vriezen. 
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