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Voorwoord
Met 20 tot 30 nieuwe gevallen van lepra per jaar, is Suriname hard op weg om lepra te
elimineren als gezondheidszorg probleem. De Dienst Dermatologie, waar het Nationaal Lepra
Programma gehuisvest is, is namens het Ministerie van Volksgezondheid verantwoordelijk voor
het uitvoeren van activiteiten gericht op het elimineren van lepra.
Voor het bereiken van het eliminatie doel worden twee belangerijke strategieën
geïmplementeerd:
1. De behandeling volgens voorschrift van tenminste 99% van alle lepra patiënten.
Hiervoor is het belangerijk dat lepra patiënten vroegtijdig worden opgespoord, spoedig
op therapie worden gezet en de therapie afmaken volgens voorschrift.
2. Het opsporen en screenen van alle contacten van lepra patiënten. Dit zijn personen met
wie de patiënten voor langere duur samenleven, al dan niet huisgenoten.
Deze twee strategieën zijn voor de volksgezondheid belangrijk, omdat hierdoor de verdere
verspreiding van lepra en permanente invaliditeit bij patiënten met lepra worden voorkomen.
Gegevens laten zien dat personen verblijvend in het binnenland horen tot de doelgroepen van
het Nationaal Lepra Programma en dat er sprake is van een stijgende trend van personen van
Braziliaanse origine, bij wie lepra wordt vastgesteld. Mobiele migranten, waaronder personen
van Braziliaanse origine behoren ook tot de doelgroep van het Malaria Programma. De Dienst
Dermatologie en het Malaria Programma hebben om deze redenen besloten om samen te
werken. De beschikbaarheid van lepra dienstverlening wordt zo makkelijker gemaakt voor de
doelgroepen van het Malaria Programma en de Trop’Clinic.
Deze richtlijn is bestemd voor de gezondheidswerkers van het Malaria Programma en de
Trop’Clinic. Het bevat een aangepaste inhoud van de ‘Richtlijn Lepra aanpak Suriname’ te
downloaden van de website www.derma.sr. Het is bedoeld als leidraad voor het aanbieden van
lepra dienstverlening aan personen gevestigd in de goudvelden in samenwerking met de Dienst
Dermatologie.
Drs. Karin Sewpersad

Dr. Hélène Hiwat

Hoofd Nationaal Lepra Programma

Coordinator Malaria Programma

Lepra is te genezen. Samen kunnen wij Lepra elimineren.
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Wat is Lepra?
Lepra is een ziekte die veroorzaakt wordt door de
bacterie Mycobacterium leprae. De bacterie kan
van mens tot mens worden overgedragen.
Wetenschappers vermoeden dat lepra
voornamelijk via de luchtwegen wordt
overgedragen en mogelijk ook via verwondingen
aan de huid.

Foto: 3D illustratie van Mycobacterium leprae bacterie ©Kateryna Kon / Shutterstock.com

Echter, 90-95% van de mensen die worden
blootgesteld aan de bacterie krijgen geen lepra.
Het afweersysteem van de meeste mensen is
prima instaat de bacteriën op te ruimen. De
meeste personen worden daarom niet ziek.

Lepra wordt vooral overgedragen tussen mensen die familie zijn van elkaar of die langdurig met elkaar
samenleven. Het kan gaan om personen uit hetzelfde gezin, hetzelfde huishouden of personen die langdurig met
elkaar samenleven in een kamp. Het is daarom belangrijk dat bij patiënten de familieleden, gezinsleden en/of
huisgenoten en kampgenoten ook worden onderzocht op lepra.
Lepra tast voornamelijk de huid en de zenuwen van de ledematen (armen, benen en oogleden) aan. Hoe de ziekte
tot uiting komt, is heel afhankelijk van het afweersysteem van de persoon. Er zijn daarom verschillende vormen
van lepra met verschillende symptomen. Lepra kan uiteindelijk leiden tot permanente invaliditeit. Het is daarom
heel erg belangrijk dat personen met lepra vroegtijdig worden opgespoord, spoedig op behandeling worden gezet
en de behandeling afmaken zoals voorgeschreven. Personen die éénmaal op behandeling zijn gezet kunnen al na 3
dagen lepra niet meer overdragen.
Lepra kwam 100 tot 300 jaar geleden veel voor in Suriname, vooral in Paramaribo. Er was toen nog geen effectieve
behandeling, waardoor de ziekte zich makkelijk kon verspreiden. Gaandeweg zijn er medicijnen ontwikkeld die
lepra kunnen genezen. Drie van deze medicijnen worden vanaf 1981 aangeboden als de standaard ‘Multi-Drug
Therapie. Vanaf er effectieve medicijnen beschikbaar zijn, is het aantal gevallen van lepra sterk gedaald.
Tegenwoordig zijn er jaarlijks maar 20 tot 30 nieuwe gevallen en is Suriname hard op weg om lepra te elimineren.
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2

Symptomen en verschijnselen van lepra

Blootstelling aan de lepra bacterie leidt in 90-95% van de gevallen niet tot ziekte. Van degenen die wel ziek
worden, is het verdere verloop van de ziekte en de symptomen en verschijnselen afhankelijk van de manier
waarop het afweersysteem reageert op de infectie. Het afweersysteem kan over het algemeen op 2 verschillende
manieren reageren:
1. Het afweersysteem herkent de lepra bacterie en reageert op zieke geïnfecteerde cellen. Dit is een sterke
afweerreactie en vindt plaats binnen de cellen van het lichaam. Het wordt een ‘cellulaire afweerreactie’
genoemd. Mensen met deze afweerreactie krijgen een ‘tuberculoïde’ vorm van lepra.
2. Het afweersysteem herkent de lepra bacterie niet in z’n geheel en reageert niet cellulair. De reactie vindt
plaats buiten de cellen, in het bloed of lichaamsvocht. Dit is een minder sterke afweerreactie en wordt een
‘humorale afweerreactie’ genoemd. Mensen met deze afweerreactie krijgen een ‘lepromateuze’ vorm van
lepra.
Het kan voorkomen dat personen met lepra alleen ‘cellulair’ of alleen ‘humoraal’ reageren. Echter reageren de
meeste personen zowel ‘cellulair’ als ‘humoraal’. Deze vorm van lepra heet ‘borderline lepra’.
Als de patiënt niet tijdig op therapie wordt gezet of de medicatie niet inneemt volgens voorschrift, dan kan de
infectie bij de patiënt gedurende deze periode verergeren, de reactie van het afweersysteem kan dan ook
veranderen, waardoor ook de symptomen en verschijnselen waarmee lepra tot uiting komt mee veranderen.

2.1

Huidafwijkingen

Patiënten met tuberculoïde lepra krijgen voornamelijk huidafwijkingen in de vorm van vlekken. Patiënten met
lepromateuze lepra krijgen voornamelijk huidafwijkingen in de vorm van knobbels. Patiënten met borderline lepra
kunnen verschillende typen vlekken krijgen of kleine knobbels.
Vlekken

Figuur 1: Indeterminate lepra vlek

Één vlek
• met een lichtere tint dan de huidkleur
• met een vage buitenrand
• wel of geen gevoel in de vlek
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Figuur 2: Indeterminate lepra vlek

Één vlek
• met een koper-kleurige of rode kleur
• met een vage buitenrand
• wel of geen gevoel van binnen

Figuur 3: Tuberculoïde lepra vlek

Vlekken
• met een lichtere tint dan de huidkleur
• met vaak een normalere huidkleur binnen de vlek
• met een duidelijke rand
• waarbinnen de patiënt geen of minder gevoel heeft
• die droog of schilferig kan zijn
• aan één kant van het lichaam (links of rechts)

Figuur 4: Tuberculoïde lepra vlek

Vlekken
• met een koper-kleurige of rode verdikte rand
• met een duidelijke buitenrand
• met huid dat niet afwijkend is binnen de vlek
• waarbinnen de patiënt wel gevoel heeft
• die droog of schilferig kan zijn
• aan één kant van het lichaam (links of rechts)

Figuur 5: Borderline lepra vlek

Vlekken
• met een koper-kleurige of rode verdikte rand
• met een lichtere tint dan de huidkleur aan de binnenkant
• met een duidelijke buitengrens
• met een vage binnengrens
• met kleinere vlekjes eromheen (satelieten)
• waarbinnen de patiënt geen of minder gevoel heeft
• die droog of schilferig kan zijn
• aan één kant van het lichaam (links of rechts)
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Figuur 6: Borderline lepra vlek

Vlekken
• die ringvormig zijn
• met een koper-kleurige of rode verdikte rand
• met een duidelijke binnengrens en een vage buitengrens
• waarbinnen de huid niet afwijkend is
• waarbinnen de patiënt wel kan voelen
• die droog of schilferig kan zijn
• aan beide kanten van het lichaam
Figuur 7: Droge lepra vlek

• De tuberkel en borderline lepra vlekken kunnen
droog en schilferig zijn
• Het kan dat de huid binnen de vlek minder of niet zweet

Knobbels
Figuur 8: Borderline lepra knobbeltjes

Kleine knobbeltjes (geen puisten)
• aan de oren, in het gezicht of op het lichaam
• die roodkleurig zijn
• die op de huid zijn of voor een deel in de huid

Figuur 9: Borderline lepra knobbeltjes

Kleine knobbeltjes (geen puisten)
• aan de oren, in het gezicht of op het lichaam
• die roodkleurig zijn
• die op de huid zijn
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Figuur 10: Lepromateuze lepra knobbeltjes

Kleine knobbeltjes (geen puisten)
• aan de oren, in het gezicht of op het lichaam
• met een lichtere tint dan de huidkleur
• die op de huid zijn

Figuur 11: lepromateuze lepra knobbels

Grote knobbels
• in het gezicht of op het lichaam
• die op de huid zijn of voor een deel in de huid

Andere huidafwijkingen
Figuur 12: Lepromateuze lepra huid

Verdikte huid
• in het gezicht of op het lichaam

Figuur 13: Lepromateuze lepra huid

Een extreem droge, glanzende huid
• aan het lichaam
• die niet zweet
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2.2

Invaliditeit

Als de infectie niet tijdig wordt behandeld, kunnen de zenuwen nabij de huidafwijkingen en die van de ledematen
aangetast worden. Als zenuwen aangetast zijn, is dit te zien aan verdikte, strakuitziende zenuwen die vlak onder
de huid zijn. De zenuwen zijn dan ook pijnlijk.
Zenuwaantasting kan resulteren in tintelingen of verlies van gevoel in de huid en de ledematen (handen, voeten,
armen, benen en ogen), verlies van kracht en een slap gevoel in de ledematen, verlamming van de ledematen,
oogleden die niet volledig sluiten, onvermogen van de huid om te zweten en haaruitval op de huid, de
wenkbrauwen en oogleden (wimpers).
Patiënten met zenuwaantasting kunnen vaak voorwerpen uit hun handen laten vallen, struikelen en hun voet
ergens tegenaan stoten, hun slipper verliezen zonder het meteen op te merken, zich verwonden of branden
zonder het meteen op te merken en de neiging hebben de verzwakte ledematen, vooral handen of armen, te
ondersteunen.
Door verlies van gevoel in de huid en de droogte van de huid, zijn lepra patiënten met zenuwaantastingen gevoelig
voor verwondingen. Doordat de patiënten de verwondingen niet meteen opmerken, kunnen deze infecteren en
zijn dan wondjes of zelfs zweren op de huid te zien, vooral onder de voeten.
Als door verlies van kracht de ogen niet volledig kunnen sluiten, dan zijn ook deze gevoelig voor infecties. Ook kan
het gebeuren dat delen van de ledematen misvormd raken en afsterven, voornamelijk delen van de vingers en
tenen.
Patiënten die niet tijdig worden behandeld en die hun kuur niet innemen zoals voorgeschreven, kunnen hierdoor
te maken hebben met ledematen die niet optimaal of helemaal niet functioneren. Dit wordt ‘invaliditeit’
genoemd.
Verdikte zenuwen
Figuur 14 links: Locatie van zenuwen vlak onder de huidoppervlak
Figuren 15 en 16 onder: Voorbeeld verdikte zenuwen

• In de buurt van de lepra vlekken en knobbels kunnen vlak onder huid
verdikte zenuwen te zien zijn.
• Deze kunnen erg gevoelig en pijnlijk zijn.
• De patiënt kan pijn hebben in de polsen, ellebogen, enkels en benen.
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Krachtsverlies en verlamming
Figuur 17: ‘Pols drop’

Verlamming van de hand
• De hand kan niet opgetild worden
• De hand hangt naar beneden

Figuur 18: ‘Voet drop’

Verlamming van de voet
• De voet kan niet opgetild worden
• De voet hangt naar beneden

Figuur 19: Functieverlies oogleden door lepra

Verlies van kracht in de oogleden
• de oogleden sluiten niet (volledig)

Figuur 20: Functieverlies oogleden door lepra

Verlies van kracht in de oogleden
• de oogleden hangen
• de wimpers van de onderste oogleden hangen
naar beneden
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Figuur 21: ‘Madarosis’ door lepra

Haaruitval van wenkbrauwen en wimpers
• Er zijn minder tot geen haren op de wenkbrauwen
• Er zijn minder of geen wimpers

Figuur 22: Blindheid door lepra

Blindheid
• Er is ‘recente’ blindheid aan het linkeroog
• De ogen en pupillen zien er anders uit dan normaal

Afsterving en vervormingen van ledematen
Figuur 23: Verklauwing door lepra

Verklauwde handen
• De vingers van de hand vervormen tot klauwen

Figuur 24: Botafsterving door lepra

Delen van de ledematen sterven af
• Hele vingers of delen van vingers ontbreken
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Figuur 25: Botafsterving door lepra

Delen van de ledematen sterven af
• Hele tenen of delen van tenen ontbreken

Figuur 26: Botafsterving door lepra

Delen van de ledematen sterven af
• De neus vervormt of ‘zakt in elkaar’
• De patiënt kan moeite hebben om te ademen
• De neus kan droog aanvoelen
• De patiënt kan een bloedneus krijgen

Verwondingen en infecties
Figuur 27: Verwondingen en infecties door lepra

Geïnfecteerde verwondingen aan de ledematen
• Er zijn wondjes aan de voet of andere ledematen die
geïnfecteerd kunnen zijn

Figuur 28: Verwondingen en infecties door lepra

Geïnfecteerde ogen
• De ogen zijn rood doorlopen
• De ogen doen pijn
• De ogen jeuken
• De ogen voelen droog

9

2.3

Alarmsignalen!

De balans tussen het afweersysteem van de persoon en de infectie kan tijdens het verloop van de ziekte
veranderen. Dit kan al voordat de behandeling wordt gestart, maar kan ook naar aanleiding van de behandeling.
De veranderde balans kan soms leiden tot wat wordt genoemd ‘lepra reacties’. Lepra reacties zijn een medische
urgentie. Ze kunnen zich voordoen na de start van de therapie, maar ook tot 3 jaar nadat de patiënt de therapie
heeft afgerond. Er zijn 2 typen. Type 1 reacties worden over het algemeen gezien als een vertraagde allergische
reactie op de medicatie. Type 2 reacties worden over het algemeen beschouwd als een verandering in de
afweerreactie tegen de bacterie door de medicatie. Als de patiënt alarmsignalen heeft maak onmiddelijk contact
met de dermatoloog van de Dienst Dermatologie.

ALARMSIGNALEN!
•
•
•
•

Lepra vlekken die rood en opgezwollen zijn
Verdikte, pijnlijke zenuwen vlak onder de huid in de buurt van de vlekken en/of knobbels
Nieuwe/recente invaliditeit
Koorts

Figuren 29, 30 en 31: Type 1 lepra reactie

ALARMSIGNALEN!
•
•
•
•
•
•

Rode, warme en pijnlijke knobbels in de huid
Ontstekingen, blaasjes of wondjes tussen of op de knobbels
Koorts
De patiënt voelt zich ziek
Rood doorgelopen, geïnfecteerde ogen
Pijnlijke gewrichten

Figuren 32, 33 en 34: Type 2 lepra reactie
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Naast de lepra reacties kan het ook gebeuren dat een persoon die op behandeling wordt gezet te maken krijgt met
ernstige bijwerkingen van de medicatie. De ernstige bijwerkingen zijn in de meeste gevallen allergische reacties op
de medicijnen. De behandeling is relatief veilig, ook tijdens de zwangerschap en borstvoeding en ernstige
bijwerkingen komen zelden voor. Het is wel raadzaam om tijdens de screening alert te zijn op de alarmsignalen die
kunnen aanduiden dat de patiënt last heeft van ernstige bijwerkingen. Als de patiënt alarmsignalen heeft maak
onmiddelijk contact met de dermatoloog van de Dienst Dermatologie.

ALARMSIGNALEN!
• Gele verkleuring van het oogwit, huid en slijmvlies (geelzucht).
• Huiduitslag, ernstige jeuk, bleekrode dikke bulten die jeuken.

Figuren 35, 36 en 37: Ernstige bijwerkingen van de behandeling met multi-drug therapie (MDT).
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Voorlichting en screening

Uit gegevens van het Nationaal Lepra Programma blijkt dat lepra nog steeds voorkomt bij bewoners van het
binnenland en bij personen die komen uit Brazilië. Om deze reden heeft het programma de personen die wonen in
het binnenland, die afkomstig zijn van Brazilië en/of wonen en werken in de mijngebieden geïdentificeerd als
doelgroep voor het aanbieden van voorlichting, lepra onderzoek en behandeling, als dat nodig is.
Screening houdt in dat personen aan wie malaria diensten worden aangeboden, (ook) worden onderzocht op
symptomen van lepra. De screening kan worden gedaan door de arts en getrained personeel van de Trop’Clinic, de
prikposten en de goudvelden. Alvorens lepra screening aan te bieden en uit te voeren is het de bedoeling dat er
eerst voorlichting wordt gegeven.
De voorlichting en screening is bedoeld voor:
•
•
•
3.1

Alle personen die langskomen bij de Trop’Clinic voor malaria diensten.
Alle personen die langskomen bij de prikposten in het veld voor malaria diensten.
Alle personen die aanwezig zijn in de goudvelden.
Werkwijze

Voor het plannen en uitvoeren van lepra dienstverlening, gebruik de volgende werkwijze als leidraad:
1

Zet de benodigdheden klaar en neem ze mee, als de diensten in het veld worden aangeboden.
De benodigdheden zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voorlichtingsmap.
Deze richtlijn.
Genoeg screening formulieren.
Pen/potlood.
Een lamp en ‘head light’ voor donkere ruimten.
Houten wattenstaafjes.
Watten.
De beschikbaarheid van een (mobiele) telefoon waarmee kan worden gebeld (beltegoed).
De beschikbaarheid van een (mobiele) telefoon of ander aparaat waarmee foto’s kunnen worden
gemaakt.
10. De beschikbaarheid van internet om te communiceren met lepra experts en foto’s te delen.
11. Een agenda of notitieboek voor het maken van afspraken.
2

Maak als het nodig is, van te voren een afspraak voor de voorlichting en screening.
Als op de poli of prikpost:
•

Voor de poli’s of the prikposten zal het niet altijd nodig zijn om een afspraak te maken met de
bezoekers. De voorlichting en screening kan worden aangeboden aan degenen die de poli of
prikposten bezoeken.

•

Indien het gewenst is door de bezoeker, kan een afspraak gemaakt worden specifiek hiervoor.
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Als kampen worden bezocht:
•

Neem het telefoonnummer van de kampleider bij het eerstvolgend bezoek aan het kamp, indien
je dit nog niet hebt.

•

Indien op het moment dat je daar bent, alle kampleden al aanwezig zijn in het kamp en er geen
bezwaar is om op dat moment de voorlichting en screening te doen, dan kan de voorlichting en
screening al meteen worden uitgevoerd.

•

Indien je terug moet komen voor de voorlichting en screening, maak ter plekke of telefonisch een
vervolgafspraak met de kampleider. Vraag als hij alle kampleden wil informeren en vragen om bij
die afspraak aanwezig te zijn.

•

Noteer de afspraak in je agenda of notitieboek.

•

Voor aanvang van de datum van de afspraak, bel de kampleider om hem te herrinneren aan de
afspraak of deze te confirmeren.

3

Plan van te voren hoe je de tijd voor lepra voorlichting en screening gaat indelen.
Als kampen worden bezocht plan van te voren:
• Hoeveel kampen ga je bezoeken?
• Hoeveel tijd verwacht je te blijven in de kampen?
• Hoe ga je de lepra diensten binnen die tijd verweven met de malaria diensten?

4

Voer de voorlichting en screening uit zoals gepland.
De werkwijze kan worden aangepast, als door situaties op de poli of prikposten of in de kampen dit nodig
mocht zijn.

3.2

Voorlichting

De Dienst Dermatologie heeft video materiaal, posters, folders en een voorlichtingsmap over lepra beschikbaar in
het Nederlands en Portugees. Dit materiaal kan worden opgehaald bij de Dienst Dermatologie, maar kan ook
worden gedownload van de website: www.derma.sr.
Voor het aanbieden van voorlichting, gebruik de volgende werkwijze als leidraad:
1

Maak voorlichtingsmateriaal toegankelijk voor bezoekers.
•
•
•
•

2

Waar mogelijk, speel het video materiaal af in de wachtruimten voor patiënten.
Waar mogelijk, hang de posters op.
Waar relevant, zet folders op een plek waar bezoekers bij kunnen óf
Deel de folders uit aan personen die voorlichting over lepra hebben gekregen.

Geef vóór het aanbieden van de lepra diensten een introductie over lepra en waarom deze diensten ook
worden aangeboden door het malaria programma.
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Neem de volgende punten op in de introductie:
•
•

•

•
•
•
•
•

3

Uit landelijke gegevens blijkt dat lepra, ook wel genoemd ‘ziekte van Hansen’, nog steeds voorkomt
bij bewoners van het binnenland en bij personen die komen uit Brazilië.
Het ministerie van volksgezondheid en het malaria programma bieden daarom voorlichting, lepra
screening en behandeling, als dat nodig is, aan personen die wonen en verblijven in het binnenland
en in de mijngebieden.
Als lepra lang onbehandeld blijft, kan de persoon met lepra te maken krijgen met de ogen, neus,
handen, armen voeten of benen die vervormen, niet meer goed kunnen functioneren of verlamd
kunnen raken.
Er is een behandeling waarmee lepra kan worden genezen.
Het is belangerijk om op tijd lepra vast te stellen, zodat de behandeling op tijd aangeboden kan
worden.
De meeste medische onderzoeken en medicijnen zijn gratis bij de Dienst Dermatologie.
Wij willen je/jullie voorlichting geven over lepra, zodat je/jullie weet/weten wat de symptomen zijn
en deze kan/kunnen herkennen.
We willen je/jullie screenen op symptomen van lepra, zodat als het nodig is, je/jullie op tijd
behandeld kan/kunnen worden om invaliditeit te voorkomen.

Geef binnen het aanbieden van lepra dienstverlening voorlichting over lepra.
De voorlichting kan worden aangeboden met behulp van de voorlichtingsmap. Neem de volgende punten
op in de voorlichting:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lepra is een ziekte van de huid en zenuwen.
Lepra wordt veroorzaakt door een bacterie ook wel bacil genoemd.
Niet iedereen is vatbaar voor lepra.
Lepra wordt voornamelijk overgedragen tussen mensen, die familie zijn en mensen die lang wonen
met een patiënt die niet wordt behandeld.
Als iemand lepra heeft, dan moeten de personen met wie de patient woont daarom ook worden
onderzocht.
Lepra geeft typische vlekken en knobbels op de huid.
Door lepra kunnen de zenuwen ontstoken raken en uitvallen, waardoor delen van de huid en
ledematen geen gevoel meer hebben.
Door lepra kan het dat de ogen, neus, handen, armen, voeten en benen vervormd en verlamd
kunnen raken.
Lepra kan worden behandeld.
Lepra kan worden genezen.
Een tijdige diagnose en behandeling volgens voorschrift, kan helpen om misvormingen en
verlammingen te voorkomen.
Lepra kan complicaties geven die urgent moeten worden behandeld.
Lepra patiënten en hun naasten hebben rechten en plichten.
Onderzoek jezelf regelmatig op de symptomen van lepra.
Bij symptomen, maak contact met een gezondheidswerker, bezoek spoedig een huisarts of ga naar
de Dienst Dermatologie.
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3.3

Actief aanbieden van lepra onderzoek

Biedt actief de lepra screening aan. Neem hiervoor de volgende punten op:
•

We kunnen je/jullie vandaag onderzoeken op de symptomen van lepra.

•

Kan dat/ mag dat?

•

Als je/jullie hiervoor toestemming geven, dan houdt dit in dat we de huid van je lichaam gaan
onderzoeken op de typische symptomen van lepra.

•

Hiervoor is het de bedoeling dat je/jullie je uitkleedt/uitkleden tot het ondergoed, zodat we de huid van
je/jullie borstkas, rug, zitvlak, armen en benen kunnen onderzoeken.

•

We gaan ook kijken als de huid en handen tekenen vertonen van zenuwuitval (invaliditeit).

•

Als we tekenen van lepra vinden, maar twijfelen dan zouden we graag een foto willen maken van de
symptomen om een dermatoloog van Dienst Dermatologie om advies te vragen.

•

Als dat nodig is, mogen we een foto maken?

•

Mag de foto gebruikt worden om anderen te leren over lepra of om voorlichting te geven?

•

Mocht het blijken dat je symptomen van lepra hebt, dan gaan we je verwijzen naar Dienst Dermatologie.

•

Bij Dienst Dermatologie wordt dan nagegaan als je inderdaad lepra hebt. Als je lepra hebt, krijg je daar
medicijnen.

•

De consulten, de meeste lab-onderzoeken en medicijnen voor lepra zijn gratis bij Dienst Dermatologie.

•

Als je moet worden behandeld, dan kunnen we het ook regelen dat je een deel van je medicijnen via het
malaria programma krijgt.

•

De resultaten van de lepra screening van vandaag en de lepra diagnose bij Dienst Dermatologie, delen wij
niet met anderen.

3.4

Screening

Als de persoon of kampleden toestemming geven, dan kan de screening worden uitgevoerd. De screening houdt in
dat het lichaam van de persoon wordt onderzocht op symptomen die lepra kunnen zijn. Voor de screening heb je
nodig
•
•
•
•
•

een pen of potlood
een lepra screening formulieren
een houten wattenstaafjes
een lamp, als de ruimte donker is.
een headlamp om licht te laten schijnen op de huid, als de ruimte donker is.
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Het proces van screenen houdt de volgende stappen in:
1. Zoek een afgeschermde ruimte waar de screening kan plaatsvinden. De ruimte moet geschikt zijn voor
personen om zich uit te kleden tot het ondergoed.
2. Vraag de persoon toestemming voor het lichaamsonderzoek en voor het wel/niet mogen maken van
foto’s. Let op de volgende punten:
•

De persoon weet dat je hem/haar wil screenen op symptomen van lepra en waarom.

•

De persoon weet dat hiervoor lichaamsonderzoek wordt verricht, terwijl hij/zij in ondergoed is.

•

De persoon weet dat het resultaat alleen met de dermatoloog wordt gedeeld.

•

De persoon weet dat foto’s van de symptomen soms nodig zijn voor overleg met de dermatoloog.

3. Vraag de persoon om zich uit te kleden tot het ondergoed. Leg de persoon uit dat ook de huid van de
borsten (als een vrouw) en het zitvlak moeten worden onderzocht.
4. Onderzoek de huid van gezicht, nek, borstkas, rug, zitvlak, armen, benen en voeten op typische lepra
huidafwijkingen. (zie hoofdstuk 2.1)
•

Let op de aanwezigheid van typische lepra vlekken en knobbels en hun kleur.

•

Let op de aanwezigheid van verdikte huid.

•

Let op de aanwezigheid van extreem droge huid van de armen en benen.

•

Als er typische lepra vlekken en knobbels zijn vraag de persoon hoe lang hij/zij ze al heeft. Vlekken of
knobbels die de persoon vanaf geboorte heeft, zijn geen lepra.

•

Vraag de persoon als de plaatsten waar de vlekken en knobbels zijn, jeuken, pijn doen of tintelen.
Vlekken die jeuken zijn geen lepra.

•

Test het gevoel in de vlekken en van de knobbels:
•

Neem het houten wattenstaafje en breek het in twee stukken (zie figuur 38).

•

Neem het stukje met het watten uiteinde en trek een beetje aan het uiteinde van de watten om
deze pluizig te maken.
Figuur 38: Gebroken houten wattenstaafje met een pluizig
uiteinde en een scherp uiteinde.
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•

Vraag de persoon om zijn/haar ogen te doen. Let er goed op dat hij of zij de ogen goed dicht heeft
en niet kan zien.

•

Ga lichtjes met het pluizig gedeelte van het stokje over de huid van de vlekken en knobbels en vraag
de persoon als hij of zij dit voelt. Als de persoon het voelt, dan zal het kietelen.

•

Ga lichtjes met het pluizig gedeelte van het stokje over een gedeelte van de huid dat geen vlekken
of knobbels heeft en vraag de persoon als hij of zij dit voelt.

•

Ga na als er een verschil in gevoel is (minder, meer, geen gevoel) binnen de vlekken, op de bulten en
de overige nabije huid.

•

Neem vervolgens een stukje van het gebroken wattenstaafje dat een scherp uiteinde heeft (zie
figuur 38).

•

Vraag de persoon om zijn/haar ogen dicht te doen. Let er goed op dat de persoon de ogen goed
dicht heeft en niet kan zien.

•

Neem het stokje met een scherp uiteinde en vraag de persoon om te tellen elke keer als je de
persoon er lichtjes mee prikt. Echter, zorg ervoor dat de persoon niet kan voorspellen wanneer je
gaat prikken. Het is dus belangrijk dat de tijdsduur tussen de keren dat je prikt, niet steeds evenlang
is. Je kan bijvoorbeeld eerst prikken met een evenlange tijdsduur tussen de keren om de persoon
‘op een dwaalspoor te zetten’ en vervolgens onregelmatig prikken om te kijken als de persoon ‘gokt’
wanneer je prikt en zegt te voelen, maar niet voelt. Prik op deze manier af en aan binnen de
vlekken, op de knobbels en op huid in de nabijheid waar er geen vlekken of knobbels zijn.

Tabel 1: lichaamsonderzoek naar typische lepra vlekken en knobbels

Huidafwijkingen
⃝ Vlek ⃝ Knobbel ⃝ Verdikte huid ⃝ Extreem droge huid
Geef aan in de schets waar:
Vlek: #

Knobbel: ●

Hoe lang al?

Verdikte huid: □

⃝ < 6 maanden
⃝ 5 jaar–10 jaar

Extreem droge huid: ◊

⃝ 6 maanden-5 jaar
⃝ > dan 10 jr/ vanaf geboorte

Gevoel vlek/knobbel: ⃝ Jeuk ⃝ Pijn ⃝ Tintelingen ⃝ Geen gevoel
Kleur vlek/knobbel:

⃝ Licht

⃝ Rood / oranje / koperkleurig

5. Onderzoek het gezicht op invaliditeit (zie hoofdstuk 2.2 ):
•
•
•
•
•

•

Vraag de persoon om zijn/haar ogen te sluiten. Kijk als de oogleden goed kunnen sluiten of niet.
Let op wimpers en oogleden die naar beneden hangen
Vraag als de ogen droog voelen. Kijk als de ogen rood of geïnfecteerd zijn.
Let op haaruitval van de wenkbrauwen en wimpers
Let op tekenen van blindheid, vooral aan het linkeroog. Indien er sprake is van blindheid, vraag de
persoon als deze in de afgelopen paar jaar blind is geworden of al heel lang. Als de persoon heel lang
blind is of vanaf de geboorte, is het geen lepra.
Kijk als de neus vervormt is, of in elkaar zakt.
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Tabel 2: Vaststellen invaliditeit van de ogen en de neus

Invaliditeit ogen en neus
⃝

De persoon kan niet normaal knipperen

⃝

Oogleden sluiten niet goed

⃝

Oogleden hangen

⃝

Ogen zijn droog, rood of geïnfecteerd

⃝

Haaruitval wimpers, wenkbrauwen

⃝

Recente blindheid

⃝

Neus zakt in elkaar

6. Onderzoek de handen en voeten op invaliditeit.
•

Observeer het uiterlijk van de handen en voeten (zie hoofdstuk 2.2). Let op:
▪
▪
▪
▪

•

Pijnloze wonden of zweren
Gebarsten huid
Kromgetrokken vingers of tenen
Ontbrekende vingers of tenen

Vraag de persoon om zijn/haar ogen dicht te doen. Druk zachtjes met het scherpe uiteinde van het
gebroken wattenstaafje, op de punten die zijn aangegeven in figuur 38 en vraag de persoon als hij/zij
dit voelt.

Tabel 3: Vaststellen van invaliditeit van handen en voeten

Invaliditeit handen en voeten
Geef aan in de schets waar:

√

Voelt prikkel WEL

×

Voelt prikkel NIET

⃝
#

Pijnloze wond of zweer
Gebarsten huid
Kromme vinger of teen
Ontbrekende vinger of teen (mutilatie)

##
K
M

•

Doe de volgende kracht testen van de handen en voeten (zie tabel 4). Vraag de persoon om:
▪ Voor zowel linker als rechterhand hand de vingers te sluiten en vervolgens om de pink uit te laten
steken en weer, zo hard als mogelijk, tegen de ringvinger aan te klemmen. Laat de persoon dit
doen terwijl je zachtjes weerstand biedt tegen deze beweging.
▪ Voor zowel linker als rechterhand hand de vingers te sluiten en vervolgens om de duim uit te laten
steken en weer, zo hard als mogelijk, tegen de handpalm en wijsvinger aan te klemmen. Laat de
persoon dit doen terwijl je zachtjes weerstand biedt tegen deze beweging.
▪ Voor zowel de linker als rechtervoet de voet volledig te strekken en weer omhoog te tillen, terwijl
jij zachtjes weerstand biedt tegen deze beweging.
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▪ Vul per test in het screening formulier als de persoon veel kracht heeft (sterk), weinig kracht heeft
(zwak) of geen kracht heeft (verlamd).
Tabel 4: Kracht testen van de handenen voeten
Kracht testen. Vul per test in:

S: veel kracht/sterk

Pink klemmen, linkerhand

.....

Pink klemmen, rechterhand

.....

Duim klemmen, linkerhand

.....

Duim klemmen, rechterhand

.....

Linkerhand strekken

.....

Rechterhand strekken

.....

Linkervoet strekken, omhoog trekken

.....

Rechtervoet strekken, omhoog trekken

.....

Z: weinig kracht/zwak

V: geen kracht/verlamd

Opmerkingen:

7. Let op tekenen van ALARMSIGNALEN! (zie hoofdstuk 2.3). Alarmsignalen zijn een urgentie. Als er
indicaties zijn van alarmsignalen, maak onmiddelijk contact met de Dermatoloog.
Tabel 5: Screening op alarmsignalen

Zijn er ALARMSIGNALEN ?

Zo ja? Bel onmiddelijk de Dermatoloog!

Rode, gezwollen lepra vlekken

⃝

Nieuwe invaliditeit

⃝

Rode, warme, pijnlijke knobbels

⃝

ziek voelen

⃝

Ontstekingen, wondjes, blaasjes op de huid

⃝

Koorts

⃝

Verdikte, pijnlijke zenuwen onder de huid

⃝

Pijnlijke gewrichten

⃝

Gele verkleuring van het oogwit, huid en slijmvlies

⃝

Huiduitslag, ernstige jeuk, bleekrode dikke bulten

⃝

8. Twijfel je over de symptomen? Maak contact met de Dermatoloog voor feedback. Met toestemming van
de persoon, kan je altijd een foto sturen naar de Dermatoloog voor feedback.
9. Noteer de lepra symptomen en verschijnselen in het screening formulier (Zie annex 1). Geef aan in het
screening formulier als de persoon wel of geen lepra symptomen of verschijnselen heeft.
10. Degenen die de screening in het veld doen, geven de lepra screening formulieren met ingevulde
informed consent aan de veldcoördinator of the arts van de Trop’Clinic.
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4

Verwijzing en verplichte melding

Invaliditeit kan alleen vermeden worden als de patiënt tijdig wordt verwezen, tijdig wordt gediagnosticeerd, tijdig
wordt behandeld en de behandeling volgens voorschrift afmaakt. Bij de Dienst Dermatologie zijn (on)kosten geen
obstakel om tijdig geholpen te worden. De meest essentiële consulten, labonderzoeken en medicatie voor lepra
zijn gratis. De patiënt heeft geen garantiebrief, ziektekostenverzekering of sociale kaart nodig om geholpen te
worden. Hiernaast is het de taak van de Dienst Dermatologie, waarin het Nationaal Lepra Programma is
gehuisvest, om lepra te elimineren op districtsniveau. Om de Dienst Dermatologie in de gelegenheid te stellen de
vroegtijdige opsporing en behandeling van elk geval bij te houden, wordt een notificatie procedure toegevoegd
aan de verwijzing.

4.1

Verwijzing

Als er bij een persoon één of meer symptomen van lepra zijn aangetroffen, verwijs de persoon naar de Dienst
Dermatologie en maak kontakt met de arts of veldcoordinator van de Trop’Clinic. Let wel, dat voor alarmsignalen
de gezondheidswerker onmiddelijk telefonisch contact moet maken met de Dermatoloog zelf.
Dienst Dermatologie
Tourtonnelaan 5
Telefoon: 474315 of 474350
Dermatoloog: 08830631
Open: Maandag tot en met Vrijdag
Aanmelden: 7.00-10.00 uur
Email: info@derma.sr
Website: www.derma.sr

4.2

Verplichte melding

Met een verplichte melding heeft Dienst Dermatologie een overzicht van personen met lepra symptomen die zijn
verwezen, zich hebben gemeld en die uiteindelijk zijn gediagnosticeerd en behandeld voor lepra. Verplichte
melding moet plaatsvinden binnen 24 uur of zo spoedig mogelijk en geldt voor elk persoon bij wie lepra wordt
vermoedt of vastgesteld. De verplichte melding wordt gedaan door de arts of veld coördinator. De procedure
voor de notificatie is alsvolgt:
Email en bezorging: Malaria programma
Er is een notificatie component toegevoegd aan het screening formulier voor het Malaria Programma.
•
•
•
•

Als het screening formulier van een lepra suspect nog niet gerapporteerd is uit het veld, vul het formulier
telefonisch in met de MSDer verantwoordelijk voor de screening.
Vul het notificatie component van het ingevulde screeningsformulier in en teken het.
Scan het formulier en email het naar info@derma.sr
Bezorg het hard-copy formulier aan Dienst Dermatologie.
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Tabel 6: Verplichte melding component van het screening formulier

NOTIFICATIE

Follow up

Voor de Trop’Clinic arts of veldcoördinator om in te vullen:
Datum: ………………………..

Notificatie voor

⃝ Lepra

Handtekening: ……………………………………………………..

Er zijn ook andere reguliere opties:
Website:
De website van de Dienst Dermatologie heeft een afgeschermd deel (‘Dienst Dermatologie voor professionals’) dat
bestemd is voor gezondheidswerkers. Toegang wordt verschaft door in te loggen met een gebruikersnaam en
password, aan te vragen bij de Dienst Dermatologie. Er is een standaard notificatie format beschikbaar via ‘Dienst
Dermatologie voor professionals’.
•

•
•
•
•
•
•

Vraag een gebruikersnaam en password aan door een e-mail te sturen naar info@derma.sr met als
onderwerp ‘Toegang Dienst Dermatologie voor professionals’. Vermeld in de email uw volledige naam en
de naam en contactgegevens van de kliniek waar u werkt.
Ga naar de website: www.derma.sr
Browse naar ‘Derma for professionals’ en log in.
Browse naar ‘Formulieren’.
Klik vervolgens op de ‘Standaard notificatie format’
Vul de persoons- en contact gegevens van de patiënt en de symptomen in kwestie in het formulier dat op
uw beeldscherm verschijnt.
Klik op de ‘Send/Verstuur’ knop.

Email:
Er is een standaard notificatie format beschikbaar via ‘Dienst Dermatologie voor professionals’.
• Download het Word format.
• Vul de persoons- en contact gegevens van de patiënt en de symptomen in kwestie in het Word format.
• Stuur een elektronische kopie van het ingevulde format naar het e-mail adres: info@derma.sr
Telefoon:
•
•

Bel de Dienst Dermatologie, bereikbaar via de telefoonnummers: 427091 – 474315 – 474350.
Geef via de telefoon de persoonsgegevens, contactgegevens en symptomen in kwestie door aan de
dienstdoende gezondheidswerker. De gezondheidswerker vult het notificatieformulier met u in.

Noot: Voor andere communicatie mogelijkheden (via de smartphone), maak contact met de verantwoordelijke Dermatoloog,
tevens het hoofd van het Nationaal Lepra Programma.
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5

Diagnose en classificatie

Als de persoon éénmaal is verwezen naar de Dienst Dermatologie, dan wordt door de Dermatoloog de diagnose
vastgesteld. Er wordt eerst lichaamsonderzoek gedaan om te kijken naar de symptomen en verschijnselen die
lepra kunnen zijn. Er wordt gelet op tekenen van invaliditeit die veroorzaakt kunnen zijn door lepra.
Vervolgens wordt er een schraapsel genomen van de huid. Deze wordt bekeken onder de microscoop. Er wordt
nagetrokken als er lepra bacteriën aanwezig zijn in het huidpreparaat en hoeveel. Er wordt dan een biopt (klein
stukje vlees) genomen van de huid. Deze wordt onder de microscoop bekeken voor specifieke karakteristieken van
het lichaamsweefsel en de aanwezige cellen. Als er typische lepra symptomen en verschijnselen aanwezig zijn
wordt de lepra diagnose vastgesteld.
De patiënt wordt vervolgens geclassificeerd voor de diagnose en de behandeling. Aan de hand van het aantal
bacteriën dat is gevonden in het huidschraapsel en de karakteristieken die zijn gevonden in het biopt, wordt
vastgesteld welke vorm van lepra de patiënt heeft en welke medicijnen de patiënt moet krijgen om te genezen.
Tabel 7: Lepra classificatie

Pauci-Bacillaire lepra (PB)
•

Multi-bacillaire lepra (MB)

Lepra symptomen en verschijnselen zijn
aanwezig, maar weinig.

•

Veel lepra symptomen en verschijnselen

•

Weining tot veel bacteriën in het
huidpreparaat

•

Geen bacteriën in het huidpreparaat

•

Tuberculoïde lepra

•

Lepromateuze lepra

•

Bepaalde typen borderline lepra

•

Bepaalde typen borderline lepra

Als er wel lepra symptomen en verschijnselen zijn, maar geen bacteriën zijn gevonden in het huidschraapsel, dan
wordt de patiënt behandeld voor pauci-bacillaire lepra (PB). Zijn er lepra symptomen en verschijnselen en weining
tot veel bacteriën aanwezig in het huidpreparaat, dan wordt de patiënt behandeld voor multi-bacillaire lepra
(MB). De dermatoloog vult dan de gegevens in het screening formulier (zie tabel 8).

Tabel 8: Vaststellen van de lepra diagnose en classificatie

DIAGNOSE

Follow up

Voor de Dermatoloog om in te vullen:
Lepra diagnose:

⃝ Positief

⃝ Negatief

Bacteriële index:

⃝ 0

⃝ >1

Morfologische index: ⃝ 0%

⃝ >1%

Classificatie: :

⃝ MB

⃝ PB

Bijzonderheden:

22

6 Contact opsporing en begeleiding
Nadat de diagnose is vastgesteld, heeft de maatschappelijke dienst van Dienst Dermatologie een intake gesprek
met de patiënt. De patiënt krijgt tijdens dit gesprek voorlichting en er wordt nagegaan als er familieleden of
anderen zijn waarmee de patiënt in de stad of kuststrook samenwoont. Aangezien lepra onder omstandigheden
kan worden overgedragen tussen mensen die familie zijn en langdurig samenwonen is het belangrijk dat ook deze
mensen worden onderzocht op de symptomen en verschijnselen van lepra.
Er wordt ook nagegaan als er faktoren zijn die therapietrouw in de weg staan of als de patiënt andere psychosociale en maatschappelijke issues heeft die van belang zijn voor de tijdige toegang tot gezondheidsdiensten en de
behandeling. Indien deze er zijn, wordt nagegaan hoe de patiënt het beste kan worden begeleid.

6.1

Contacten in de stad of kuststrook

Indien de patiënt behalve in de goudvelden ook een adres heeft in de stad of kuststrook waar hij/zij regelmatig
verblijft, dan zijn de huisgenoten op dat adres de contacten van de patiënt in de stad en kuststrook. De
maatschappelijke dienst legt dan huisbezoeken af. Tijdens deze huisbezoeken worden de huisgenoten door de
gezondheidswerker van de maatschappelijke dienst onderzocht op symptomen en verschijnselen van lepra. Als er
huisgenoten zijn gevonden met symptomen en verschijnselen van lepra dan worden deze vewezen naar Dienst
Dermatologie voor verder onderzoek en diagnose.

6.2

Contacten in de goudvelden

De contacten van de patiënt in de goudvelden zijn de overige personen met wie de patiënt in de kampen in het
binnenland verblijft. Aangezien de overige kampleden tijdens de screening al zijn onderzocht, is het niet
noodzakelijk om deze weer te onderzoeken. Het is wel belangrijk dat alle personen in de kampen worden
gescreend op lepra.

6.3

Begeleiding

Als er faktoren zijn gevonden die therapietrouw of de tijdige toegang tot lepra diensten in de weg staan, dan
wordt door de maatschappelijke dienst nagegaan hoe de patiënt het beste met deze faktoren kan omgaan, hoe
het beste de begeleiding af te stemmen op de patiënt en in welke mate er oplossingen zijn voor maatschappelijke
obstakels. De patiënt wordt dan begeleidt door een gezondheidswerker van de maatschappelijke dienst.
Als de patiënt terug gaat naar het binnenland, dan kan de begeleiding op afstand plaatsvinden, indien nodig, met
tussenkomst van een gezondheidswerker van het Malaria Programma. De hulpverlening vindt dan gecoördineerd
plaats tussen de Dienst Dermatologie en het Malaria Programma.
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DE BEHANDELING IS VEILIG
De behandelingskuur is relatief veilig, ook voor kinderen, tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Ernstige bijwerkingen komen zelden voor. Bij patiënten die zwanger of in de pubertijd zijn, kunnen door
schommelingen in de hormoonspiegels wel lepra reacties ontstaan. Het is belangrijk dat patiënten worden
voorgelicht om ernstige bijwerkingen en lepra reacties tijdig te herkennen en zich in die gevallen spoedig
te melden bij de dermatoloog. Indien nodig, wordt door de dermatoloog een alternatieve therapie gegeven.

Lepra is te genezen. Samen kunnen wij lepra elimineren.

7 Behandeling
Nadat de lepra diagnose is vastgesteld, volgt er bij de dermatoloog de registratie van de patiënt wordt er een
patiëntenkaart aangemaakt. wordt de patiënt door de dermatoloog op behandeling gezet. Voor het monitoren
van therapietrouw wordt er een behandelstaat gemaakt. Deze geeft periodiek aan wanneer de patiënt medicatie
heeft gekregen en voor hoeveel maanden. Voor een succesvolle behandeling is het noodzakelijk dat er geen
lange pauzes zijn waarbij de patiënt geen medicatie inneemt. Als dit gebeurt, wordt de patiënt ‘Lost to follow up’
en moet de patiënt opnieuw starten met een nieuwe lepra kuur.

7.1

Multi-Drug Therapie

De behandeling van lepra , ook wel multi-drug therapie (MDT) genoemd, is een combinatietherapie van 2 tot 3
soorten antibiotica (Rifampicin, Dapsone en Clofazimine). De tablettenkuur bestaat uit een aantal strippen en elke
strip bevat het aantal benodigde tabletten voor één maand. Er zijn aparte strips voor volwassen personen en voor
kinderen. Om resistentie van de lepra bacterie te voorkomen, mag onder geen enkele omstandigheid de patiënt
maar 1 soort antibiotica innemen.
Behandeling voor PB lepra
Figuur 39:

Groene strip

PB kuur voor volwassenen (15 jaar en ouder)
•

1 strip per maand voor 28 dagen

•

1e dag 3 tabletten:
2 Rifampicine (bruin-rode capsules) en 1 Dapsone (witte
ronde) tabletten

•

De overige 27 dagen 1 Dapsone (witte ronde) tablet

De kuur bestaat uit 6 strips voor 6 maanden. De patiënt moet de
behandeling afmaken binnen 9 maanden na start van de
behandeling
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Figuur 40:

Blauwe strip

PB kuur voor kinderen van 10 t/m 14 jaar
•

1 strip per maand voor 28 dagen

•

1e dag 3 tabletten:
2 Rifampicine (rode) en 1 Dapsone (witte ronde) tabletten

•

De overige 27 dagen 1 Dapsone (witte ronde ) tablet

De kuur bestaat uit 6 strips voor 6 maanden. De patiënt moet de
behandeling afmaken binnen 9 maanden na start van de
behandeling.
Er zijn speciale doseringen voor kinderen jonger dan 10 jaar.
Behandeling voor MB lepra
Figuur 41:

Paarse strip

MB kuur voor volwassenen (15 jaar en ouder)
•

1 strip per maand voor 28 dagen

•

1e dag 6 tabletten: 2 Rifampicine (bruin-rode capsules), 1
Dapsone (witte) en 3 Clofazimine (bruin-rode capsules)
tabletten

•

De overige 27 dagen 2 tabletten: 1 Dapsone (witte ronde)
en 1 Clofazimine (bruin-rode ronde) tablet

De kuur bestaat uit 12 strips voor 12 maanden. De patiënt moet de
behandeling afmaken binnen 18 maanden na start van de
behandeling.

Figuur 42:

Bruine strip

MB kuur voor kinderen van 10 t/m 14 jaar
•

1 strip per maand voor 28 dagen

•

1e dag 6 tabletten: 2 Rifampicine (bruin-rode capsules), 1
Dapsone (witte ronde) en 3 Clofazimine (bruin-rode ronde)
tabletten

•

De overige 27 dagen: afwisselend één dag 1 Dapsone (witte
ronde) en 1 Clofazimine (bruin-rode ronde) tablet en één
dag alleen 1 Dapsone (witte ronde).

De kuur bestaat uit 12 strips voor 12 maanden. De patiënt moet de
behandeling afmaken binnen 18 maanden na start van de
behandeling.
Er zijn speciale doseringen voor kinderen jonger dan 10 jaar.
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Bijwerkingen van de MDT
MDT is relatief veilig, ook tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Ernstige bijwerkingen komen zelden voor.
Indien er ernstige bijwerkingen zijn maak onmiddelijk contact met de dermatoloog en volg de instructies op.
Tabel 9: Bijwerkingen van MDT geneesmiddelen
Bijwerking

Verantwoordelijke
tablet

Verminderde eetlust, misselijkheid en buikpijn

Rifampicin

Oranje/rode urine, ontlasting, speeksel en slijm

Rifampicin

Bruine verkleuring van huidafwijkingen, ogen,
zweet en urine.
Droge huid en dikke, grove schilfers op de huid
Kan niet slapen
Ernstig

7.2

Geelzucht (Gele verkleuring van het oogwit, huid
en slijmvliezen)
Huiduitslag, ernstige jeuk en bleek rode, dikke
jeukende bulten

Clofazimine
Clofazimine
Dapsone
Rifampicine
Dapsone
Rifampicin
Dapsone

Wat doe je?
Advies: Medicatie tijdens de maaltijd innemen
Geruststelling
(onschuldig, zal na staken MDT normaliseren)
Geruststelling
(onschuldig, zal na staken MDT normaliseren)
Insmeren met Vaseline
Advies: Medicatie s’morgens innemen
Maak onmiddelijk contact met de dermatoloog!

Behandeling van ALARMSIGNALEN!

Het behandelen van alarmsignalen geschiedt uitsluitend in nauw overleg en direct contact met de dermatoloog.
Er wordt eerst met foto materiaal en beschrijving geverifiëerd als de symptomen en verschijnselen inderdaad
lepra reacties zijn (zie hoofdstuk 2.3). Behandeling voor lepra reacties en erniste bijwerkingen wordt uitsluitend op
instructie van de dermatoloog toegediend. Maak contact met de dermatoloog en volg de instructies op.

7.3

Distributie van medicijnen

Als de dermatoloog heeft bepaald welke tablettenkuur de patiënt nodig heeft en deze op behandeling heeft gezet,
dan krijgt de patiënt tabletten mee naar huis om in te nemen. Het aantal kan zijn voor 1 maand of voor meer
maanden. Deze beslissing wordt genomen door de dermatoloog in afstemming met de patiënt. Aangezien een
lepra kuur maandenlang duurt, zal het noodzakelijk zijn dat er vervolgmomenten zullen zijn waarbij de patiënt de
tabletten voor de overige maanden moet krijgen.
De hoeveelheid vervolgmomenten is afhankelijk van het aantal strips die de patiënt van de dermatoloog mee
heeft gekregen, de kuur die de patiënt moet volgen (PB kuur duurt 6 maanden; MB kuur duurt 12 maanden) en
het aantal strips die de patiënt mee krijgt bij de vervolgmomenten.
Aangezien de patiënt naar alle waarschijnlijkheid na het consult met de dermatoloog terug reist naar het
binnenland, wordt de patiënt via de veldcoordinator of arts van het Malaria Programma gekoppeld aan het MSD
systeem zodat de overige strips op instructie van de dermatoloog aan de patiënt in het binnenland kunnen
worden gegeven.

26

1

De Dienst Dermatologie distribueert de tabletten (strips) voor de overige maanden met een stock formulier
aan de arts of veldcoördinator van het Malaria Programma (zie tabel 10 en annex 2). In het stock formulier
zal worden aangegeven welke medicijnen zijn verstrekt aan het Malaria Programma en hoeveel van die
medicijnen. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het aantal nieuwe patiënten en het totaal aantal
patiënten die via het malaria prorgamma hun medicatie krijgen.
Tabel 10: Stock formulier
Datum:………………..

Medicatie verstrekt door Dienst Dermatologie
Aantal strips Volwassen
MB
PB

Paraaf
Dermatoloog:…………….
Aantal strips Kind
MB
PB

Aantal nieuwe patiënten op behandeling gezet
Totaal aantal patiënten op behandeling
Totaal strips verstrekt aan Malaria Programma

Overige medicatie verstrekt
Aantal

Opmerkingen:

Prednison 5 mg
Diclofenac 25 mg
Omeprazol 20 mg

2

De Dienst Dermatologie geeft naast het stock formulier ook een behandelstaat per patiënt mee (zie tabel 11
en annex 3). In de behandelstaat worden patiënt gegevens opgenomen. Er wordt onder andere aangegeven
wat het laatst gebruikte telefoonnummer van de patiënt is en waar deze naar toe is vertrokken. Er wordt ook
een behandelschema uitgezet voor de patiënt. Het behandelschema geeft aan uiterlijk tot welke datum de
patiënt de resterende strips moet krijgen en hoeveel strips per keer. Deze uiterlijke datum is aangegeven om
te voorkomen dat patiënt ‘lost to follow up’ wordt en helemaal opnieuw met een kuur moeten starten.
Tabel 11: Behandelstaat per patiënt

Behandelstaat per patiënt
Datum:…
Paraaf Dermatoloog:…

Naam patiënt:….
Patiënt nummer:……
Aantal strips Volwassen
MB
PB

Voorgesteld behandelschema
Uiterlijke Datum 1 volgende strips:……

Aantal strips Kind
MB
PB

…

…

…

….

…

…

…

….

Uiterlijke Datum 2 volgende strips:……
Uiterlijke Datum 3 volgende strips:……
Uiterlijke Datum ….
Telefoon patiënt:…

Patiënt vertrokken naar:….

Opmerkingen:

Totaal strips verstrekt voor deze patiënt
27

3

De arts of veld coördinator confirmeert van welk gebied de patiënt komt en naar welk gebied de patiënt is
vertrokken.

4

Vervolgens koppelt de veldcoördinator de patiënt aan de MSD supervisor/MSDer van het gebied waar de
patiënt naar toe is.

5

De MSD supervisor/MSDer van het gebied houdt dan contact met de patiënt en maakt afspraken voor het
verstrekken van de medicatie zoals aangegeven in de behandelstaat. Het kan zijn dat de medicatie wordt
verstrekt bij een bezoek aan een kamp of dat de medicatie op een afgesproken plek (prikpost of ander kamp)
komt ophalen.

6

De MSD supervisor/ MSDer houdt bij wanneer de patiënt de medicatie moet krijgen en dat deze de
medicatie voor de uiterlijke datum krijgt of komt ophalen. Geef aan in het de behandelstaat op welke datum
de patiënt de medicatie heeft ontvangen (zie tabel 12 en annex 3).
Tabel 12: Strips verstrekt aan de patiënt door de behandelende gezondheidswerker van Malaria Programma
Datum:…
Paraaf
Arts/Veldcoördinator:…

Naam patiënt:….
Patiënt nummer:……
Aantal Volwassen
MB
PB

Behandelschema

Aantal Kind
MB
PB

Datum 1 strips verstrekt :……

…

…

…

….

Datum 2 strips verstrekt:……

…

…

…

….

Datum 3 ……

…

…

…

….

Naam behandelende gezondheidswerker:….

Telefoon:….

Opmerkingen:

Totaal strips verstrekt aan deze patiënt

…

…

…

…

7

Patiënten die de stad bezoeken kunnen hun strips ophalen bij de Trop’Clinic.

8

Bij de contacten met de patiënt gaat de gezondheidswerker van het Malaria programma na als de patiënt
alarmsignalen of bijwerkingen heeft. Screen de patiënt en vraag naar de alarmsignalen. Hiervoor wordt een
screening formulier gebruikt, waarbij bij persoonsgegevens kan worden aangegeven dat het gaat om de
screening van een bestaande patiënt (Zie tabel 13 en annex 1).
Tabel 13: Gegevens van de persoon; de persoon is al een patiënt.

Gegevens persoon
Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Sekse: ⃝ Man

Bij-naam:
⃝ Vrouw

Gehuwd:

⃝ Ja

Woon/verblijfadres 1:

District of land:

Woon/verblijfadres 2:

District of land:

Woon/verblijfadres 3:

District of land:

Telefoon 1:

Telefoon 3:

Telefoon 2:

Deze persoon is al een patiënt ⃝

⃝ Nee
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9

Als er patiënten zijn die in het binnenland worden behandeld, dan vindt er maandelijks overleg en
rapportage plaats tussen de Dienst Dermatologie en het Malaria Programma. De gevallen van lepra, die op
dat moment worden behandeld, worden besproken evenals de medicatie verstrekt en in voorraad (zie tabel
14 en annex 2 en 3).
Tabel 14: Strips in stock bij Malaria Programma
Datum:………………..

Strips in Stock bij Malaria Programma
Aantal strips Volwassen
MB
PB

Paraaf Arts of
Veldcoördinator:…………….
Aantal strips Kind
MB
PB

Totaal strips verstrekt aan patiënten
Totaal strips in stock bij Trop’Clinic
Totaal strips in stock bij MSD (supervisor)s
Totaal strips in stock bij Malaria Programma

Overige medicatie in stock
Opmerkingen:

Aantal
Verstrekt

Aantal
In stock
Trop’Clinic

Aantal
In stock
bij MSD

Totaal aantal
in stock

Prednison 5 mg
Diclofenac 25 mg
Omeprazol 20 mg

10 Als er een patiënt is die zijn/haar afspraken voor het verstrekken van de medicatie niet nakomt, dan gaat de
MSD supervisor/MSDer binnen het MSD netwerk en netwerk van de doelgroep op zoek naar de patiënt.
11 Een patiënt die is opgespoord wordt door behandeld, als het verstrekken van de volgende medicatie WEL
binnen de uiterlijke datum is zoals in de behandelstaat.
12 Een patiënt die is opgespoord wordt verwezen naar Dienst Dermatologie, als het verstrekken van de
volgende medicatie NIET binnen de uiterlijke datum is zoals in de behandelstaat.
13 De patiënt die is opgespoord wordt vervolgens gekoppeld aan begeleiding van de maatschappelijke dienst
van Dienst Dermatologie. Zo wordt geprobeerd om oplossingen te vinden voor de obstakels die zorgen voor
therapieontrouw.
14 Als de patiënt de laatste strip(s) moet krijgen hou bij wanneer de patiënt klaar zou moeten zijn met het
slikken van de tabletten en noteer het ergens in een agenda.
15 Geef de patiënt de laatste strip(s) en instrueer de patiënt om de Dienst Dermatologie te bezoeken als hij/zij
klaar is met het slikken van de tabletten.
16 Als je de patiënt meerdere strips geeft, blijf (telefonisch) contact houden met de patiënt. Dit om patiënt aan
te moedigen zich te melden bij Dienst Dermatologie, in de periode dat de patiënt alle tabletten al moet
hebben geslikt. Dit ook om na te gaan als de patiënt zich (al) heeft gemeld.
17 Mochten er problemen zijn met therapietrouw, bespreek dit dan bij het maandelijks overleg met de Dienst
Dermatologie.
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7.4

Uitkomsten van de therapie

Als de patiënt de laatste strip van de lepra kuur heeft ingenomen, dan wordt deze verwezen naar Dienst
Dermatologie. De dermatoloog gaat na als genezing heeft plaatsgevonden en als de behandeling kan stoppen. Er
vindt dan lichamelijk onderzoek plaats om na te gaan als de lichamelijke symptomen en verschijnselen van lepra
zijn verbeterd. Er wordt ook labonderzoek gedaan om te kijken als er in het huidschraapsel levende bacteriën zijn
of niet.
MDT Stopt
Genezing vindt plaats als de lichamelijke symptomen en verschijnselen niet zijn verslechterd en als er geen
levende bacteriën in het huidschraapsel voorkomen. Als genezing heeft plaatsgevonden, dan kan de behandeling
worden gestopt.
De kuur is niet op tijd afgemaakt
Een patiënt die de behandelkuur niet op tijd afmaakt wordt een ‘lost to follow up’ genoemd. Het kan dat de
gezondheidswerker contact met de patiënt is kwijtgeraakt en deze niet op tijd terug heeft gevonden (patiënt
opsporing). Als de patiënt alsnog wordt teruggevonden moet deze worden verwezen naar Dienst Dermatologie.
De dermatoloog zal de diagnose opnieuw doen en kijken welke lepra kuur de patiënt moet krijgen. De
behandeling moet opnieuw starten volgens de eerder beschreven procedure.
De behandeling is afgemaakt, maar de klachten keren terug
Is de behandeling wel volgens voorschrift afgemaakt maar keren de klachten terug, dan moet de behandeling
weer worden ingezet. Dit wordt een ‘relapse’ genoemd, wat Engels is voor ‘terugval’. Een ‘relapse’ is een
opvlamming van de infectie na een volledige behandeling. Patiënten kunnen na het afmaken van de behandeling
ook opnieuw geïnfecteerd worden met de lepra bacterie en opnieuw lepra symptomen en verschijnselen krijgen.
Dit wordt ‘her-infectie’ genoemd. Daarnaast kunnen patiënten tot 3 jaar nadat de behandeling is afgemaakt nog
‘lepra reactes’ krijgen.
•

Als personen die al behandeld zijn voor lepra worden tegengekomen in de Trop’Clinic of in een kamp in
de goudvelden, dan is het belangrijk deze weer te screenen.

•

Personen die al behandeld zijn en die weer/nog steeds symptomen en verschijnselen van lepra hebben
moeten worden verwezen naar Dienst Dermatologie.

•

Twijfel je? Maak contact met de dermatoloog.
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8 Coördinatie
Als lepra patiënten van de Dienst Dermatologie via het Malaria Programma worden behandeld, dan gaat het
proces van ‘coördinatie’ in. Dit houdt in dat de Dienst Dermatologie en het Malaria Programma in nauw overleg
met elkaar de patiënten blijven volgen voor zolang het behandeltraject gaande is. Het verloop van de behandeling
van de patiënten wordt bijgehouden.
Het doel voor deze coördinatie houdt in dat signalen die therapietrouw aangeven zo vroeg mogelijk worden
opgepikt en er onderling naar oplossingen wordt gezocht om te voorkomen dat de patiënten therapieontrouw
worden. Onderlinge communicatie binnen het Malaria Programma en met de betrokken units van de Dienst
Dermatologie is cruciaal. Als onderdeel van de coördinatie, vindt er maandelijks overleg plaats tussen Dienst
Dermatologie en het Malaria Programma.

8.1

Monitoren van het verloop van de behandeling

Bij het maandelijks overleg worden alle lepra patiënten die via het malaria programma worden behandeld
besproken. Tijdens dit overleg wordt nagegaan wat de voortgang is van de behandeling, als er obstakels zijn,
welke en hoe deze eventueel kunnen worden opgelost. Ook wordt er nagegaan als er factoren zijn die de
therapietrouw van de patiënt dreigen te beïnvloeden. Het kan ook voorkomen dat de patiënt tijdens het verloop
van de behandeling naar een andere locatie vertrekt. Het zal dan ook nodig zijn dat hierover onderlinge
communicatie is en dat de patiënt vervolgens wordt gekoppeld aan de MSD(supervisor) van het gebied waar hij/zij
naar toe vertrekt.

8.2

Opsporen van patiënten

Als het contact met de patiënt verloren gaat en deze dreigt te verdwijnen, dan is het een dringend verzoek van de
Dienst Dermatologie dat binnen het netwerk van het Malaria Programma, actief op zoek wordt gegaan naar de
patiënt. Onderlinge communicatie van het personeel van het Malaria Programma, met key personen van de
doelgroep, bijvoorbeeld kamp eigenaren en met de Dienst Dermatologie is noodzakelijk.

8.3

Inzetten van een begeleidingstraject

Patiënten bij wie er factoren zijn die de therapietrouw dreigen te beïnvloeden of die tekenen vertonen van
therapieontrouw, moeten worden gekoppeld aan een begeleidingstraject. Het kan gaan om patienten die hun
medicatie niet komen ophalen, met wie contact verloren dreigt te gaan, die succesvol zijn opgespoord (na voor
een periode te zijn verdwenen) of die aangeven dat persoonlijke omstandigheden het niet toelaten dat zij
therapietrouw zijn. Voor deze patiënten is het nodig dat er contact wordt gemaakt met de maatschappelijke
dienst van de Dienst Dermatologie. De Maatschappelijke Dienst zal vervolgens contact maken met de patiënt en
deze op afstand begeleiden en het Malaria Programma inschakelen waneer nodig. Het proces van begeleiding zal
onderdeel zijn van het maandelijks overleg over de patiënten, zodat onderling hierover kan worden afgestemd.

8.3

Data rapportage

Tijdens het maandelijks overleg wordt met behulp van het stock formulier en de behandelstaat lepra data over de
medicatie en de voortgang van de behandeling uitgewisseld (zie annex 2 en 3).
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MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
DIENST DERMATOLOGIE
Centrale Polikliniek: Tourtonnelaan 5
Tel: 474315-474350
Dermatoloog: 08830631
Email: info@derma.sr
Website: www.derma.sr

LEPRA SCREENING FORMULIER

ANNEX 1:
Datum:………………

⃝ Trop’Clinic

⃝ Prikpost:…………………………………….

Volgnummer:.....

⃝ Kamp:…………………………………………………….
Vul altijd in van welk kamp de persoon is

Naam Gezondheidswerker: ………………………………………… Telnr: ……………………………………………………….

Toestemming
De persoon geeft toestemming voor de screening

⃝ Ja

⃝ Nee

De persoon geeft toestemming dat er één of meer foto’s worden gemaakt

⃝ Ja

⃝ Nee

Gegevens persoon
Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Sekse: ⃝ Man

Bij-naam:
⃝ Vrouw

Gehuwd:

⃝ Ja

Woon/verblijfadres 1:

District of land:

Woon/verblijfadres 2:

District of land:

Woon/verblijfadres 3:

District of land:

Telefoon 1:

⃝ Nee

Telefoon 3:

Telefoon 2:

⃝

De persoon heeft

⃝ WEL ⃝ GEEN

Deze persoon is al een lepra patiënt

symptomen / verschijnselen

Huidafwijkingen
⃝ Vlek ⃝ Knobbel ⃝ Verdikte huid ⃝ Extreem droge huid
Geef aan in de schets waar:
Vlek: #

Knobbel: ●

Hoe lang al?

Verdikte huid: □

⃝ < 6 maanden
⃝ 5 jaar–10 jaar

Extreem droge huid: ◊

⃝ 6 maanden-5 jaar
⃝ > dan 10 jr/ vanaf geboorte

Gevoel vlek/knobbel: ⃝ Jeuk ⃝ Pijn ⃝ Tintelingen ⃝ Geen gevoel
Kleur vlek/knobbel:

⃝ Licht

⃝ Rood / Oranje / Koperkleurig

Invaliditeit ogen en neus
⃝

De persoon kan niet normaal knipperen

⃝

Oogleden sluiten niet goed

⃝

Oogleden hangen

⃝

Ogen zijn droog, rood of geïnfecteerd

⃝

Haaruitval wimpers, wenkbrauwen

⃝

Recente blindheid

⃝

Neus zakt in elkaar
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Invaliditeit handen en voeten
Geef aan in de schets waar:

√

Voelt prikkel WEL

×

Voelt prikkel NIET

⃝
#

Pijnloze wond of zweer
Gebarsten huid
Kromme vinger of teen
Ontbrekende vinger of teen (mutilatie)

##
K
M

Kracht testen. Vul per test in:

S: veel kracht/sterk

Pink klemmen, linkerhand

.....

Pink klemmen, rechterhand

.....

Duim klemmen, linkerhand

.....

Duim klemmen, rechterhand

.....

Linkerhand strekken

.....

Rechterhand strekken

.....

Linkervoet strekken, omhoog trekken

.....

Rechtervoet strekken, omhoog trekken

.....

Z: weinig kracht/zwak

V: geen kracht/verlamd

Opmerkingen:

Zijn er ALARMSIGNALEN ?

Zo ja? Bel onmiddelijk de Dermatoloog!

Rode, gezwollen lepra vlekken

⃝

Nieuwe invaliditeit

⃝

Rode, warme, pijnlijke knobbels

⃝

ziek voelen

⃝

Ontstekingen, wondjes, blaasjes op de huid

⃝

Koorts

⃝

Verdikte, pijnlijke zenuwen onder de huid

⃝

Pijnlijke gewrichten

⃝

Gele verkleuring van het oogwit, huid en slijmvlies

⃝

Huiduitslag, ernstige jeuk, bleekrode dikke bulten

⃝

NOTIFICATIE

Follow up

Voor de Trop’Clinic arts of veldcoördinator om in te vullen:
Datum: ………………………..

Notificatie voor

⃝ Lepra

Handtekening: ……………………………………………………..

DIAGNOSE

Follow up

Voor de Dermatoloog om in te vullen:
Lepra diagnose:

⃝ Positief

⃝ Negatief

Bacteriële index:

⃝ 0

⃝ >1

Morfologische index: ⃝ 0%

⃝ >1%

Classificatie: :

⃝ MB

⃝ PB

Bijzonderheden:

Index
Is er een index geval:
⃝ Ja

⃝ Nee

Naam index geval:
Patiëntennummer index geval:
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Lepra Stock Formulier

Annex 2:
Datum:………………..

Medicatie verstrekt door Dienst Dermatologie
Aantal strips Volwassen
MB

PB

Paraaf
Dermatoloog:…………….

Aantal strips Kind
MB

PB

Aantal nieuwe patiënten op behandeling gezet
Totaal aantal patiënten op behandeling
Totaal strips verstrekt aan Malaria Programma

Overige medicatie verstrekt
Aantal

Opmerkingen:

Prednison 5 mg
Diclofenac 25 mg
Omeprazol 20 mg

Datum:………………..

Strips in Stock bij Malaria Programma
Aantal strips Volwassen
MB

Paraaf Arts of
Veldcoördinator:…………….

Aantal strips Kind

PB

MB

PB

Aantal
In stock
Trop’Clinic

Aantal
In stock
bij MSD

Totaal aantal
in stock

Totaal strips verstrekt aan patiënten
Totaal strips in stock bij Trop’Clinic
Totaal strips in stock bij MSD (supervisor)s
Totaal strips in stock bij Malaria Programma

Overige medicatie in stock
Opmerkingen:

Aantal
Verstrekt

Prednison 5 mg
Diclofenac 25 mg
Omeprazol 20 mg
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Behandelstaat voor de patiënt

Annex 3:

Naam patiënt:….
Patiënt nummer:……

Datum:…

Voorgesteld behandelschema

Aantal strips Volwassen
MB
PB

Aantal strips Kind
MB
PB

Uiterlijke Datum 1 volgende strips:……

…

…

…

….

Uiterlijke Datum 2 volgende strips:……

…

…

…

….

Uiterlijke Datum 3 volgende strips:……

…

…

…

….

Uiterlijke Datum 4 volgende strips:…

…

…

…

….

Uiterlijke Datum 5 volgende strips:……

…

…

…

….

Uiterlijke Datum 6 volgende strips:……

…

…

…

….

Uiterlijke Datum 7 volgende strips:………

…

…

…

….

Uiterlijke Datum 8 volgende strips:……

…

…

…

….

Uiterlijke Datum 9 volgende strips:………

…

…

…

….

Uiterlijke Datum 10 volgende strips:………

…

…

…

….

Uiterlijke Datum 11 volgende strips:…………

…

…

…

….

Uiterlijke Datum 12 volgende strips:……

…

…

…

….

Telefoon patiënt:………………

Patiënt vertrokken naar:…….

Opmerkingen:…..

Totaal strips verstrekt voor deze patiënt

…

…

…

….
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Naam patiënt:….
Patiënt nummer:……

Datum:…

Behandelschema

Aantal strips Volwassen
MB
PB

Aantal strips Kind
MB
PB

Datum 1 strips verstrekt:……

…

…

…

….

Datum 2 strips verstrekt:……

…

…

…

….

Datum 3 strips verstrekt:……

…

…

…

….

Datum 4 strips verstrekt:……

…

…

…

….

Datum 5 strips verstrekt:……

…

…

…

….

Datum 6 strips verstrekt:……

…

…

…

….

Datum 7 strips verstrekt:……

…

…

…

….

Datum 8 strips verstrekt:……

…

…

…

….

Datum 9 strips verstrekt:……

…

…

…

….

Datum 10 strips verstrekt:……

…

…

…

….

Datum 11 strips verstrekt:……

…

…

…

….

Datum 12 strips verstrekt:……

…

…

…

….

Behandelende gezondheidswerker:………………

Telefoon:…….

Opmerkingen:…..

Totaal strips verstrekt aan deze patiënt

…

…

…

….
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