Bijlage 2: Behandeling: Ivermectine
(incl. wasvoorschriften)
Het is belangrijk dat iedereen op dezelfde dag behandeld wordt.
Wat moet u doen voordat u de tabletten in neemt?
•

•
•
•

Verzamel alle kleding die u in de laatste 3 dagen direct op de huid
gedragen heeft (ondergoed, pyjama, overhemd/blouse,
handschoenen en dergelijke).
Verzamel ook de handdoeken en het beddengoed die u in de laatste
drie dagen heeft gebruikt.
Doe de was in plastic zakken. Doe de zakken dicht en zet ze bij de
wasmachine.
Kleding en spullen die u niet op minimaal 50 graden kunt wassen
(bijvoorbeeld jassen, schoenen/sloffen en knuffels), laat u 3 dagen
(72 uur) luchten. Let erop dat de temperatuur in de ruimte waar deze
spullen hangen, dag en nacht tussen de 1820°C is.

Wat moet u weten over Ivermectinetabletten?
•
•
•
•

•

U heeft Ivermectinetabletten gekregen. Het aantal tabletten dat u
gekregen heeft, heeft te maken met uw gewicht.
De twee uur voor u de tabletten inneemt, mag u niet eten en
drinken.
Neem de tabletten allemaal op hetzelfde moment in met water, op de
lege maag. Het maakt niet uit op welk moment van de dag.
Gedurende twee uur nadat u de tabletten ingenomen heeft mag u
wel water drinken, maar niet eten. Na deze twee uur mag u weer
alles eten en drinken.
Twaalf uur nadat u de tabletten ingenomen heeft, bent u niet meer
besmettelijk.

Wat moet u weten over de was?
•

In de vuile was kan nog een schurftmijt zitten. De kans dat u hierdoor
besmet wordt, is niet groot. U kunt dit risico nog kleiner maken. Dat
doet u door plastic wegwerphandschoenen te gebruiken bij het
verzamelen van de was en wanneer u het in de wasmachine stopt.
Ook kunt u ervoor zorgen dat één persoon in uw huishouden de was
verzamelt en in de wasmachine stopt.
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•

•
•

•

•

Als u de schone was uit de wasmachine haalt, moet u ervoor zorgen
dat de schurftmijt niet opnieuw in het wasgoed kan komen. Als het
minder dan 12 uur geleden is dat u de tabletten ingenomen heeft,
gebruikt u wegwerphandschoenen om de schone was uit de machine
te halen.
U wast het wasgoed dat u verzameld heeft op minimaal 50 °C, met
een gewoon wasmiddel.
U kunt de was ook 3 dagen in afgesloten zakken laten staan.
− Let er op dat de temperatuur in de kamer waar de zakken staan,
dag en nacht tussen de 1820°C is.
− Of leg de zakken 3 dagen in de diepvries (18°C).
Neem 12 uur na het innemen van de tabletten een douche. Trek dan
schone kleren aan en maak uw bed op met schoon beddengoed. Als u
’s avonds de tabletten genomen heeft, kunt u dit na het opstaan
doen. De handdoek, kleding en beddengoed moeten nog gewassen
worden.
Als al het wasgoed gewassen is, is de behandeling klaar.
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