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VOOR CONTACT
Dienst Dermatologie
Tourtonnelaan 5
Paramaribo
Telefoon: 474350

Acamedisch Ziekenhuis
Paramaribo (AZP)
Flustraat
Telefoon: 442222 tst. 384

Dr. L. Mungra
Streek Ziekenhuis
Annastraat 35, Nickerie
Telefoon: 0231241

Dit is een oproep van het

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
DIENST DERMATOLOGIE

En wat nu?

Specialistische zorg en behandel lokaties zijn in Paramaribo:

Dienst Dermatologie - Tourtonnelaan 5 | Academisch Ziekenhuis Paramaribo - Afdeling Dermatologie
Met uw specialist in Paramaribo kunt u ook een afspraak maken om uw medicijnen te kunnen ophalen bij een RGD of Medische Zendingpoli van uw keuze.

De arts bepaalt welke behandeling het meest geschikt is voor u.
Gekozen wordt voor de PB of MB.
PB behandeling voor volwassenen:
Eén keer per maand: 1ste dag
- 2 capsules van rifampicin (300 mg x 2)
- 1 tablet van dapsone (100 mg)
Eén keer per dag:
vanaf de 2e dag tot en met de 28ste dag
- 1 tablet van dapsone (100 mg)
Volledige behandeling:
bestaat uit tenminste 6 blister pakketten
PB adult blister pack

MB behandeling voor volwassenen:
Eén keer per maand: 1ste dag
- 2 capsules van rifampicin (300 mg x 2)
- 3 capsules van clofazimine (100 mg x 3)
- 1 tablet van dapsone (100 mg)
Eén keer per dag:
vanaf de 2e dag tot en met de 28ste dag
- 1 capsule van clofazimine (50 mg)
- 1 tablet van dapsone (100 mg)

MB adult blister pack

Volledige behandeling:
bestaat uit tenminste 12 blister pakketten

Nadat lepra is vastgesteld:
1. Gaat uw leven normaal verder want er zijn medicijnen die u volledig kunnen
doen genezen.
2. Is er voor de vereiste behandeling in het algemeen geen opname in een
ziekeninrichting noodzakelijk
3. Is het belangrijk, dat u de voorgeschreven medicijnen gebruikt gedurende de
periode die de specialist voorschrijft
4. Kan het op tijd beginnen en afmaken van de behandeling leiden tot volledige
genezing waarbij er geen blijvende verminkingen hoeven op te treden.

Bijwerkingen
Het gebruik van deze medicijnen kan tot gevolg hebben, dat
• uw urine een rode kleur gaat vertonen
• uw zweet een rode tint krijgt
• uw huidskleur langzaam aan een donkere tint krijgt.
Bij een lichte huidskleur kan de huid een rode tint gaan vertonen.
Sommige bijwerkingen zijn onschuldig en verdwijnen nadat de PB of MB behandeling
is beëindigd. Andere klachten en bijwerkingen dient u zo spoedig mogelijk met uw arts
te bespreken.

