Zojuist een Brief gestuurd naar de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB). Deze
stichting verzorgt de medicamenteuze richtlijn voor ziekenhuizen.

Goedendag,

Via een specialist in de zorg heb ik vernomen dat ziekenhuizen gebruik maken van jullie
richtlijnen voor medicamenteuze behandelingen voor patiënten met COVID19. Dit als
antwoord op een vraag die ik stelde betreffende de behandeling van Ivermectine en zink in
ziekenhuizen. Op jullie website lees ik dat er geen plaats is voor dit middel in de behandeling
van een SARS-CoV-2 virale infectie. Vermeld wordt dat er geen gerandomiseerde klinische
studies zijn gepubliceerd en tevens ook geen gepeer-reviewde studies. Op basis hiervan lijkt
dit middel dus geen potentie te hebben als behandeling van COVID19.

Graag wil ik jullie erop wijzen dat dit wel degelijk het geval is. Er zijn namelijk heel veel
studies bekend, met grote successen. Bijgaand treffen jullie een gepeer-reviewde publicatie
aan van de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC Alliance). Ik verwijs jullie

tevens heel graag naar hun website: https://covid19criticalcare.com/ . Op de website treft u
heel veel publicaties aan van Ivermectine studies, die wereldwijd zijn uitgevoerd.

De FLCCC Alliance heeft twee protocollen opgesteld, namelijk voor de behandeling van
patiënten in de eerste lijn (+profylaxe) en voor de behandeling van ziekenhuispatiënten.
Deze protocollen kunt u terug vinden als het I-MASK+ en het MATH+ protocol. Deze
protocollen zijn ook beide te vinden op de FLCCC website.

Ik wil jullie er graag op attenderen dat dit een veelbelovend middel is. De morbiditeits- en
mortaliteitscijfers zullen drastisch afnemen, wanneer dit middel wordt geadviseerd binnen
jullie richtlijnen.

Verder begreep ik vanuit de zorg dat een behoorlijke hoofdprijs wordt gevraagd voor het
medicijn Ivermectine, wanneer deze (off-label) wordt voorgeschreven. Het middel wordt niet
vergoed. Ik zou er graag op willen wijzen dat dit middel via andere wegen een stuk
goedkoper kan worden ingekocht. Vanuit India zal het gaan om een paar euro.

Ik hoop echt van harte dat jullie deze studies serieus willen bestuderen en dat jullie het
medicijn Ivermectine toelaten in jullie behandelingsrichtlijn voor COVID19.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

