SCHURFT

(OF SCABIËS)

Wat is schurft?
Scabiës of schurft is een besmettelijke huiduitslag die door de schurftmijt
veroorzaakt wordt. De schurftmijt is een spinachtig diertje dat niet met het
blote oog waarneembaar is. Het leeft op de huid, waar het gangetjes graaft
om haar eitjes in te leggen. Deze gangetjes zien eruit als grillig verlopende
streepjes die tot 1,5 cm lang kunnen zijn. Twee tot zes weken na de besmetting
treedt er jeuk op. s ’Nachts kan de jeuk het ergst zijn.

Hoe raak je besmet?
Door langdurig huidcontact (>15 minuten) of geregeld lichamelijk contact
met een besmette persoon. Dit door zijn kleren te dragen of in zijn bed te
slapen.

Wat zijn de symptomen?
De schurftmijt nestelt zich bij voorkeur tussen de vingers, buitenkant van de
polsen, onder de oksels, onder de borsten, rond de navel, op de voetzolen
en op de geslachtdelen. Op die plaatsen kan je last hebben van jeuk en
huiduitslag.

Behandeling
Schurft of scabiës gaat niet vanzelf over, maar het is wel goed te behandelen.
Je moet je lichaam insmeren met een zalf en een aantal hygiënische
maatregelen opvolgen. De zalf is enkel te verkrijgen op doktersvoorschrift.
Indien u samenwoont met anderen moeten deze ook gelijktijdig behandeld
worden en de hygiënische maatregelen opvolgen. Ook wanneer zij geen
klachten hebben.

A) Hygiënische maatregelen
• Was het beddengoed en alle kleren die je tot vijf dagen voor de
behandeling gedragen hebt op minstens 60°C.
• Andere kleren die je niet zo warm mag wassen, stoffen knuffels, schoenen
en pantoffels stop je in een goed afsluitbare plastic zak. Laat deze zak
goed dicht gedurende vijf dagen en bewaar ze op kamertemperatuur.
• Stop ook kussens van stoffen zetels, dekens en kleine tapijten in
dichtgeknoopte plastic zakken en bewaar ze op kamertemperatuur
gedurende vijf dagen. Rol grote tapijten op en plaats ze vijf dagen in de
hoek van een kamer. Stofzuig ze daarna grondig.
• Voor zaken die je niet heet mag wassen, kan je ook de volgende
alternatieve behandeling toepassen:
o Steek ze twintig minuten in een hete droogkast.
o Steek de gevulde en dichtgeknoopte plastic zakken in de
diepvriezer op een temperatuur van -20 °c en laat ze twaalf uur
zitten.
• Stofzuig alle matrassen grondig. Als op een matras zonder
hoeslaken geslapen werd, volstaat stofzuigen niet om alle eitjes en
mijten te verwijderen. Lucht de matras dan gedurende 5 dagen bij
kamertemperatuur en stofzuig ze daarna grondig.
• Poets het huis met een gewoon reinigingsmiddel.

B) Insmeren met zalf
De behandeling bestaat in het verminderen van de jeuk en het uitroeien van
de parasiet. De schurftmijt wordt behandeld met het aanbrengen van een
crème, namelijk Zalvor® (permethrine 5%).

Correct gebruik van de crème:
• De crème moet op een zuivere, droge en koele huid worden ingewreven.
Als de huid vuil is, moet die eerst gewassen worden.
• De nagels worden kortgeknipt.
• Een keer insmeren van het volledig lichaam is voldoende. Indien nodig
kan Zalvor® een tweede maal aangebracht worden. Deze tweede
behandeling zal toegepast worden indien er bewezen aanhoudende
infectie is. Dit mag ten vroegste zeven dagen na de eerste behandeling
gebeuren. Sommige volwassenen komen met één tube voor het hele
lichaam niet toe. Gebruik niet meer dan twee tubes!
• Het volledige lichaam moet worden ingesmeerd. Vanaf kaakrand tot en
met de voetzolen. Laat iemand anders je rug insmeren. Het hoofd wordt
niet ingesmeerd, tenzij bij kinderen tot 4 jaar, personen met scabiës
crustosa of personen met een verminderde weerstand en bedlegerige
personen. Besteed hierbij vooral aandacht achter de oren. Verder is er
bijzondere aandacht nodig voor de huidplooien. Smeer de crème ook
op plaatsen waar geen uitslag zichtbaar is. Vergeet de huid tussen de
vingers, tussen de tenen, polsen, oksels, uitwendige genitalia, de
bilstreken en onder de vinger- en teennagels. Vrouwen moeten ook hun
borsten insmeren.
• De crème mag niet in de ogen, de mond of op andere slijmvliezen
komen. Als dat toch gebeurt, spoel dan met water en, indien mogelijk,
met zeep. Denk bij baby’s, kleine kinderen, e.a. aan het dragen van
handschoentjes en sokjes om huid-mondcontact te voorkomen.
• Het product moet 8 tot 12 uur inwerken.
• Indien de handen gewassen worden met water en zeep binnen de 8
uur na het aanwenden, moeten de handen opnieuw ingesmeerd worden.
Bijsmeren gebeurt tevens na toiletbezoek en het verwisselen van luiers
of incontinentiemateriaal.

Na het insmeren:
• Trek propere kleren aan en ververs lakens en kussenslopen op de bedden.
• Na 12 uur neem je een douche of bad en trek je schone kleren aan.
• Behandel de gedragen kleren volgens bovenstaande hygiënische
maatregelen. Als je s ’avonds van start gaat met de behandeling, moet je
het beddengoed s ’morgens opnieuw vervangen en behandelen.
Eigenschappen van de crème:
• De crème is niet vlekkerig, heeft geen storende geur.
• De crème is veilig, ook voor zuigelingen vanaf twee maanden, voor
zwangere en voor bejaarden.
• De crème verdwijnt zachtjes bij het inwrijven van de huid.
Tegenindicatie:
• Gebruik de crème niet indien men overgevoelig is voor pyretroïden,
pyretrinen of isopropanol.
• Antihistaminica kunnen nuttig zijn voor de jeuk. De jeuk kan nog
aanhouden lang nadat de mijten afgestorven zijn. Als de patiënt nog
enkele weken jeuk heeft, wil dit dus niet zeggen dat de behandeling
mislukt is.
Na de behandeling kan je nog tot vier weken last hebben van jeuk.
Hiervoor kan een vocht inbrengende crème of jeukwerend middel
verlichting bieden. Bij scabiës infectie moet de behandeling na één week
herhaald worden.
Wanneer je iemand helpt om zich in te smeren, wanneer je kleren in
zakken steekt of wanneer je het beddengoed vervangt, draag dan steeds
een schort met lange mouwen en wegwerphandschoenen.
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