
Malaria – Noodbehandeling                                              

U heeft tabletten meegekregen om malaria te behandelen. Dit heet een ‘noodbehandeling’. 

Malaria kan levensbedreigend worden als het te laat of met verkeerde medicijnen wordt 

behandeld. Lees hieronder wat je moet doen of bekijk het stroomschema aan de binnenkant. 

Wat moet je doen? 

•    Ben je langer dan 24 uur koortsig of grieperig in de tropen? Houd er rekening mee dat het 

malaria kan zijn. Ga naar een ziekenhuis om je bloed te laten onderzoeken op malaria. 

Overleg bij voorkeur met je reisverzekering over een goed ziekenhuis ter plaatse. 

 

•    Geen arts of ziekenhuis in de buurt? Als je langer dan 24 uur koorts hebt, en je weet niet 

zeker of het malaria is, dan moet je toch starten met de noodbehandeling die je hebt 

meegekregen. Ga vervolgens alsnog op zoek naar een arts of ziekenhuis. 

 

•    Blijkt uit onderzoek dat je malaria hebt? Neem je noodbehandeling in overleg met de arts 

ter plaatse in. Het kan namelijk zijn dat er een aanvullende behandeling nodig is. 

 

•    Een bezoek aan het ziekenhuis is dringend nodig als: 

o De koorts langer dan één dag aanhoudt. 

o Als je zieker of suf wordt. 

o Als je moet braken. 

Hoe neem je de tabletten in? 

• Neem de tabletten in volgens voorschrift (zie laatste pagina van deze folder en etiket op het 

doosje of bijsluiter).  

• Als je binnen 1 uur na inname gebraakt hebt, moet je de tabletten opnieuw innemen en 

direct medische hulp zoeken. 

• Je kunt maag- en/of darmklachten krijgen als bijwerking. Kijk in de bijsluiter voor de 

bijwerkingen. 

Let op 

Zwangere vrouwen en kinderen mogen de noodbehandeling niet zomaar gebruiken. Zij krijgen 

een advies op maat. 

Voel je je binnen drie maanden na de reis koortsig of grieperig? Neem dan contact op met je 

huisarts. Vertel dat je in malariagebied bent geweest. Vraag om een bloedonderzoek op malaria. 



 
 
 

 

 

 



 

Wat is de dosering van antimalariamiddelen?  
 

Volwassen doseringen: 

 

� Atovaquon/proguanil 250/100mg, tablet (als generiek merk en als Malarone®  verkrijgbaar):  

- 4 tabletten per dag, gedurende 3 dagen;  

- Neem het dagelijkse aantal tabletten in één keer in met voedsel (bij voorkeur een  
  vetrijke maaltijd);  
- Neem elke dag op hetzelfde tijdstip in, gedurende drie dagen;  

- Dosering voor kinderen is afhankelijk van het gewicht, zie pagina 4;  

- Mogelijke bijwerkingen zijn: buikpijn, misselijkheid, diarree, hoofdpijn en soms braken;  

- Gebruik niet als u zwanger bent of een ernstige nierfunctiestoornis heeft;  

- Indien u borstvoeding geeft, overleg dan met uw reizigersadviseur.  

 

� Artemether/lumefantrine 20/120mg, tablet (Riamet®, Coartem®):  

- Behandeling met in totaal 6 doseringen;  

- 6 doseringen van 4 tabletten;  

- Doseringsschema: 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur;  

- Bij voorkeur innemen bij een (vetrijke) maaltijd;  

- Dosering voor kinderen is afhankelijk van het gewicht, zie pagina 4;  

- Mogelijke bijwerkingen zijn: verminderde eetlust, slaapstoornissen, hoofdpijn,  
  duizeligheid, misselijkheid, braken, buikpijn, spierpijn, gewrichtspijn en vermoeidheid.  

 
 

Kinderdoseringen: 

 

� Atovaquon/proguanil 250/100mg, tablet (als generiek merk en als Malarone® verkrijgbaar)  

- 11 - 21 kg: 1 tablet per dag, gedurende 3 dagen  

- 21 – 31 kg: 2 tabletten per dag, gedurende 3 dagen  

- 31 – 41 kg: 3 tabletten per dag, gedurende 3 dagen  

- ≥ 41kg: 4 tabletten per dag, gedurende 3 dagen  

 

� Artemether/lumefantrine 20/120mg tablet (Riamet®, Coartem®):  

- 15-25 kg: 6 doseringen van 2 tabletten, volgens schema  

- 25 – 35 kg: 6 doseringen van 3 tabletten, volgens schema  

- ≥ 35 kg: 6 doseringen van 4 tabletten, volgens schema  
 
doseringsschema: 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur  

 
NB: Lees ook de bijsluiter van de bovengenoemde antimalariamiddelen.  
 
Zie ook www.lcr.nl en www.travelclinicoost.nl 

 


