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Conclusie
Om verdere verspreiding te voorkomen staan niet-medicamen-

teuze maatregelen centraal. Kleding, beddengoed, knuffels en 

dergelijke moeten goed luizenvrij worden gemaakt. Alle gezins-

leden moeten gecontroleerd worden met een luizenkam op de 

aanwezigheid van luizen en neten. Voor de keuze van de behande-

ling is het gezien de beperkte onderzoeksgegevens over de effec-

tiviteit en de resistentie voor medicamenteuze luizenmiddelen 

niet goed mogelijk een eenduidig behandelingsadvies te geven. 

De intensieve ‘nat-kam-methode’ en medicamenteuze behande-

ling met malathion of permetrine zijn in principe gelijkwaardige 

behandelopties.

Omdat er weinig bekend is over de resistentie in Nederland 

beschouwt men malathion (0,5%) en permetrine (1%) beide als 

middelen van eerste keus bij een medicamenteuze behandeling. 

Bij beide middelen is her-applicatie na zeven dagen noodzake-

lijk.

In het geval dat pediculicide middelen gecontra-indiceerd zijn (bij 

zwangerschap of kinderen tot 6 maanden) is het gebruik van een 

netenkam aangevuld met strenge hygiënische maatregelen een 

werkzaam alternatief. Als een medicamenteuze behandeling in de 

zwangerschap of lactatieperiode toch nodig is, heeft permetrine 

de voorkeur.
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Korsakow

Intermezzo

John heeft gezopen als een dragonder, tot zijn vijfenveertigste. 

Toen was zijn lever één littekenklont, tien liter vocht in zijn buik, 

suf van de geelzucht. Hij heeft het overleefd. Sindsdien dronk hij 

niet meer. Hij en ik waren daar trots op. Ondertussen was zijn 

brein pap geworden. Dat heet Korsakow. De uitleg daarover blijft 

niet hangen. Daarom heb ik hem een brief geschreven. “Beste 

John, je hebt Korsakow door de alcohol. Dan is je geheugen stuk, 

je brein is kapot. Kom rustig langs voor een praatje”. Inderdaad 

komt hij keer op keer verbaasd vragen wat Korsakow is en waarom 

ik hem verboden heb auto te rijden. “Kijk, vandaag kreeg ik deze 

brief van je …”, elke keer weer.

De geestkracht die hij had om te stoppen met drinken is sinds 

kort kapot en dus drinkt hij weer. Korsakow door de drank, nu aan 

de drank door Korsakow. Hij heeft weer een buik vol vocht, valt 

vaak, heeft geïnfecteerde wonden.

De verslavingskliniek kan hem niet hebben, want hij is te gedrags-

gestoord. De Korsakow kliniek wil hem niet, want hij heeft een 

lastige dronk. Het ziekenhuis neemt hem alleen op als hij te ziek 

is om lastig te zijn. Hij is daar inderdaad niet te hanteren. Het ver-

pleeghuis kan hem niet hebben, want hij verstoort de dementen. 

Een psychiater kan weinig beginnen met iemand die zijn hulp-

vraag steeds vergeet. En de rechter kan geen dwangbehandeling 

toewijzen (waar trouwens?), want de wet staat dit nauwelijks toe. 

Met dank aan de juridische ethiek. John heeft een onbehandel-

bare ziekte waar we een hekel aan hebben. We hebben een hekel 

aan John. Ik vind het een schandaal.

Nico van Duijn

Deze bijdrage in de serie Kleine kwalen is gepubliceerd in het ge-
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