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Achtergrond. Hoofdluis is een frequent voorkomende aandoening, met name bij kinderen van drie tot 11 jaar. De
medicamenteuze behandeling wordt meestal begonnen met lokaal toegepaste insecticiden, zoals permetrine (Loxazol®)
of malathion (Noury Hoofdlotion®, Prioderm®) (Gebu 2002; 36: 97-102). Indien de hoofdluis resistent? is tegen de
gangbare middelen, is de werkzaamheid van alternatieve middelen onduidelijk. Veelal wordt dan een nietmedicamenteuze behandeling, zoals frequent kammen met een luizen- of netenkam, geadviseerd. Ivermectine
(Stromectine®) wordt gebruikt bij diverse parasitaire aandoeningen en had in een niet-gecontroleerd onderzoek een
beperkte werkzaamheid bij hoofdluis. In een onderzoek dat werd gesponsord door de fabrikant van ivermectine, is de
werkzaamheid van ivermectine vergeleken met malathion bij moeilijk te behandelen hoofdluisinfecties.1
Methode. In een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek werd de werkzaamheid van ivermectine (oraal 400 μg/kg lich.
gew.) vergeleken met malathion (lotion 0,5%) bij patiënten met hoofdluis die niet hadden gereageerd op een
behandeling met lokaal toegepaste insecticiden.1 Het onderzoek werd uitgevoerd volgens een ‘double-dummy’methode, waarbij van elk van de actieve geneesmiddelen een visueel identieke placebo werd gebruikt teneinde de
blindering te garanderen. De behandeling werd op dag één en acht gegeven. De diagnose werd gesteld na kammen met
een fijne netenkam. De resultaten werden zowel met een intention-to-treatmethode als een per-protocolmethode
geanalyseerd. Het primaire eindpunt was de afwezigheid van hoofdluis op dag 15.
Resultaat. Er namen 812 patiënten aan het onderzoek deel. De resultaten volgens de intention-to-treatanalyse toonden
dat 95,2% van de patiënten die met ivermectine waren behandeld op dag 15 hoofdluisvrij waren tegenover 85% van
degenen die met malathion waren behandeld, een significant verschil. De resultaten volgens de per-protocolanalyse
waren uiteraard gunstiger. Bijwerkingen kwamen bij circa 20-30% van de patiënten voor, maar er waren geen
significante verschillen tussen beide behandelingen. Ernstige bijwerkingen die soms aanleiding waren tot staken van de
behandeling, waren convulsies (1 bij ivermectine bij een patiënt met een centrotemporaal focus) en hoofdpijn (3 bij
malathion).
Conclusie onderzoekers. Oraal ivermectine, toegediend met een interval van één week, was werkzamer dan
malathion bij moeilijk te behandelen hoofdluis. Ivermectine zou een alternatieve behandeling kunnen zijn.

Plaatsbepaling
Bij moeilijk te behandelen hoofdluisinfecties of in geval van resistentie tegen insecticiden, kan ivermectine een
behandelalternatief vormen. Het middel werkt in huishoudens waar intensieve contacten plaatsvinden beter dan
malathion. Ook is het veel gemakkelijker toe te passen dan malathion.
Voor toepassing in de praktijk is een acceptabel bijwerkingenpatroon van belang. Ivermectine is geregistreerd voor de
behandeling van intestinale strongyloidiasis (infectie door Strongyloides stercoralis), vastgestelde of vermoede
microfilariëmie, en scabiës, en er is wereldwijd veel ervaring opgedaan. De productinformatie van ivermectine vermeldt
als bijwerkingen voorbijgaande hypereosinofilie, leverfunctiestoornissen en hematurie.2 Zeer zelden zijn toxische
epidermale necrolyse en het syndroom van Stevens-Johnson gemeld.2 Somnolentie kan voorkomen.3 Een aanzienlijk
deel van de gerapporteerde bijwerkingen lijkt gerelateerd aan de ernst van de parasitaire infectie en niet aan het middel.
3
Ter preventie van resistentieproblematiek bij hoofdluis komen vooral ook niet-medicamenteuze maatregelen in
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aanmerking (Gebu 2002; 36: 97-102).4 Indien deze falen kan oraal ivermectine een? alternatief vormen voor moeilijk te
behandelen hoofdluis. Het betreft een weinig voorkomende indicatie en tevens een off-labeltoepassing waarvoor in elk
geval een uitgebreide vorm van informed consent dient te worden verkregen (Gebu 2000; 34: 139-147).
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