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N= 
Schatting risico 
(schaal 0 - 10) 

Medewerkers zorg 30 3,16 
Medewerkers geen zorg 31 2,26 
Medewerkers elders 28 0,90 
Vrijwilligers 18 1,44 
Familieleden bewoners 63 1,70 
Bezoekers 35 1,19 
Totaal  205 1,78 
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Methode 
Design: retrospectief, observationeel vragenlijstonderzoek 
 
Onderzoeksgroep: ca. 2000 personen die tijdens de uitbraak over de 
situatie geïnformeerd zijn. (1500 personeelsleden, 135 familieleden van 
bewoners, 100 vrijwilligers en 238 bezoekers).  Zie figuur 1.  
 
Vragenlijst  
• Therapietrouw t.a.v. behandeladviezen (medicijnen en was- en 

luchtvoorschriften)  
• Beoordeling van de informatievoorziening (5-punt likert scale).  
• Inschatting risico besmetting met scabiës (schaal 0 - 10) 
 
Analyse  
• Chi-Square test (for trend): vergelijking groepen op 5-punt likert scale 
• Wilcoxon Signed Ranks test : vergelijking 2 gepaarde groepen 

Resultaten 
Respons: 257 ingevulde vragenlijsten. Dit is een respons van 12,9%.  
 
Behandeling en therapietrouw  (tabel 1) 
• Was- en luchtvoorschriften werden belangrijker geacht dan behandeling 

met medicijnen* (figuur 2) 
 
Beoordeling informatievoorziening (figuur 2) 
• Hoe jonger de leeftijdscategorie, hoe meer belang men hecht aan 

informatie. (‘geheel eens’:79% <40 jr. vs. 29% 70+)** 
 

Inschatting risico besmetting met scabiës (tabel 2) 
• Gemiddeld ingeschat risico op besmetting 1,78 (schaal 0 -10) 
• Inschatting risico verschillend per categorie: variërend van 3,16 onder 

zorgmedewerkers op de locatie en 0,9 voor medewerkers  elders** 
 
 *Wilcoxon signed ranks test, p<0,024     ** Chi-Square test (for trend), p<0,0001 

Conclusies 
• Informatievoorziening is belangrijk en leidt niet tot onrust 
• Respondenten vonden de informatie duidelijk, compleet, op tijd en 

geruststellend.  
• Het individuele risico op besmetting met scabiës werd door de 

respondenten laag geschat.  
• Hoewel men aangeeft de was- en luchtvoorschriften belangrijker te 

vinden dan de behandeling met medicijnen, is de therapietrouw voor 
medicijnen hoger (85%) dan voor was- en luchtvoorschriften (79%)  
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Figuur 1: Frequentie en reden van bezoek aan woonzorgcentrum (n=246) 
Aantal personen per bezoekersgroep.  Inleiding 

Eind november 2016 meldden zich binnen enkele dagen 2 bewoners en 13 
personeelsleden van een woonzorgcentrum met  huidafwijkingen en jeuk.  
De bron bleek een bewoner met een scabiës crustosa. 
 
GGD Kennemerland ondersteunde de zorginstelling  bij de aanpak van deze 
uitbraak. Duidelijke informatie en instructie zijn van groot belang voor de 
therapietrouw en juiste uitvoering van de (behandel)adviezen 
 
Doelstelling onderzoek 
• Inzicht in hoe verstrekte informatie en adviezen zijn ervaren.  
• Inzicht in hoeverre adviezen m.b.t. behandeling opgevolgd zijn 

(medicijnen en was- en luchtvoorschriften)  

Figuur 2: Beoordeling van de informatievoorziening (n=241) 

Tabel 2: Schatting risico besmetting met scabiës  

Tabel 1: Therapietrouw per bezoekersgroep (n=170)  

Therapietrouw  
medicijnen (n=170) 

Medicijnen 
opgehaald (%) 

Medicijnen 
ingenomen (%) 

Ingenomen op 
juiste datum (%) 

Medewerkers zorg (n=31) 100 94 90 
Medewerkers geen zorg (n=33) 100 91 88 
Medewerkers elders (n=19) 95 89 84 
Vrijwilligers (n=18) 94 89 83 
Familieleden bewoners (n=53) 91 81 72 
Bezoekers (n=16) 94 63 56 
Totaal (n=170) 162 (95%) 145 (85%) 135 (80%) 

 

Therapietrouw  
was- en lucht voorschriften (n=170) 

Ja (%)       Nee (%) 

Voor behandeling: gedragen kleding in zakken 78      22 
Voor behandeling: schoon pakket klaargemaakt  77      23 
Na behandeling: beddengoed en kleding wassen op 60°C 87      13 
Na behandeling: overige spullen in zakken  73      27 
Gemiddeld 79      21 

 


