
Maak samen met je kind 
een gezonde brooddoos

Scabiës
(schurft)
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…Een besmettelijke huidziekte

Gezondheidsdienst Stad Gent
 09 235 22 50,  gezondheidsdienst@gent.be



Wat is scabiës (schurft)?

• Scabiës is een besmettelijke 
 huidziekte, veroorzaakt door de 
 schurftmijt. 

• Dit kleine diertje is niet met het blote  
 oog te zien.

• Het graaft kleine gangetjes in de 
 bovenste huidlagen en legt daar eitjes. 

Wat zijn de klachten?

• Jeuk, die vooral ’s nachts ondraaglijk 
 kan zijn.

• Andere huideffecten zijn roodheid, 
 blaasjes en bultjes.

Bij vermoeden van 
scabiës raadpleeg best 
zo snel mogelijk je 

huisarts !

Scabiës is besmettelijk!

• Je kan besmet worden door langdurig huidcontact (onder andere knuffelen, 
 in éénzelfde bed slapen) met een persoon die scabiës heeft.

• Je kan de ziekte ook krijgen door kleren van een besmette persoon te dragen 
 of in zijn bed te slapen.

• Kortstondige lichaamscontacten (zoals bv. handen 
 schudden) vormen geen gevaar.
 

Hygiënische maatregelen

• Wasbare kledij en beddengoed 
 dat in direct contact staat met de 
 huid wassen op > 50 °C 
 op de dag van de 
 behandeling.

• Indien dit onmogelijk is, 
 kan je kledij en bedden-
 goed gedurende 72u in een 
 gesloten plastieken zak steken.

• Na de behandeling trek je gewassen 
 kleren aan.

	 • Was hierna de  
  kleren die je 
  gedragen hebt 
  tijdens de 
  behandeling. 

	 • Kinderen kunnen 
  terug naar school
  na het beëindigen
  van de behandeling.

Hoe kan je scabiës behandelen?

• Het is belangrijk dat het hele gezin in één keer wordt behandeld, ook als niet alle 
 gezinsleden de klachten hebben. Ze zijn dan zeker al besmet en kunnen na korte tijd 
 wel de klachten krijgen. 

• De behandeling bestaat uit het aanbrengen van een zalf, op voorschrift van de huisarts.

 De behandeling zelf:
 1 Knip je nagels kort en borstel eronder
 2 Was je zeer grondig en wrijf je droog met een propere handdoek
 3 Smeer het hele lichaam van kop tot teen in met de voorgeschreven zalf. 

   Het is belangrijk dat je geen enkel plekje overslaat! 
 • Vanaf de kaaklijn tot en met de voetzolen (dus ook tussen vingers 
  en tenen, in oksels, bilplooien en de uitwendige genitaliën!) 
 • Bij jonge kinderen (ouder dan 2 maand en tot 2jaar) moet ook het 
  gezicht ingesmeerd worden. 
 • Vermijd contact met ogen en mond.
 • Laat de zalf 8-10 uur ter plaatse. Als binnen die tijd de handen 
  gewassen worden, moet de zalf daar opnieuw aangebracht worden!
 
• Na de behandeling kunnen besmette personen nog tot 4 weken jeuk blijven hebben!

 


