
Wat is 
Scabiës crustosa?
Informatie over scabiës (schurft)



Wat is scabiës crustosa?
Scabiës crustosa is een vergevorderd stadium van gewone 
scabiës (schurft) waarbij er extreem veel scabiësmijten in en 
op de huid aanwezig zijn. Vaak ontstaan er korsten op het 
lichaam die vol zitten met scabiësmijten. Ook losse huid-
schilfers kunnen mijten bevatten. De scabiës is hierdoor 
zeer besmettelijk. Waar normaal langdurig of veelvuldig 
huidcontact nodig is om besmet te raken, kan bij scabiës 
crustosa al besmetting optreden bij kortdurende contac ten. 
Tussen gewone scabiës en scabiës crustosa zijn 
tussenvormen mogelijk.

Wie lopen risico op  
scabiës crustosa?
Mensen met een verminderde weerstand, mensen die 
incontinent zijn en mensen met een verstandelijke 
beperking,een neurologi sche ziekte of dementie lopen een 
verhoogd risico op scabiës crustosa. Krabben speelt 
mogelijk een rol: mensen die niet goed kunnen krabben of 
geen jeuk (kunnen) voelen, zullen minder mijten kapot 
krabben.

Welke complicaties kunnen optreden bij 
scabiës crustosa?
Bij scabiës crustosa kunnen makkelijk huidinfecties 
ontstaan als gevolg van besmetting met bacteriën.

Vraagt scabiës crustosa een specifieke 
behandeling?
Patiënten met scabiës crustosa worden meestal behandeld 
door een dermatoloog. De behandeling van deze patiënten 
is intensief en langdurig en vraagt om zorgvuldige 
begeleiding. Verzorgenden en verplegenden moeten, totdat 
de patiënt scabiës vrij is verklaard door de dermatoloog, 
wegwerpschorten met lange mouwen en 
wegwerphandschoenen dragen. Deze wegwerpmaterialen 
moeten telkens na gebruik weggegooid worden.

Welke aanvullende hygiënische maat-
regelen zijn nodig bij scabiës crustosa?
De kamer van de patiënt mag minimaal 72 uur (3 dagen) 
maar bij voorkeur 7 dagen niet gebruikt worden. Wel moet 
de kamer op kamertemperatuur gehouden worden! De 
kamer moet na deze periode grondig gereinigd worden. Dit 
gebeurt bij voorkeur eerst droog en dan nat. Gebruik 
hiervoor wegwerpmaterialen. Tapijt en meubilair kunnen 
gestofzuigd worden. 
Gebruik een nieuwe stofzuigerzak en verwissel na afloop de 
stofzak. Draag zelf beschermende kleding en 
handschoenen.

Alle kleding van de patiënt, het beddengoed, dekens/
dekbed, kussens, het matras en de overgordijnen/vitrage 
moeten gewas sen of gelucht worden. Wasbaar textiel moet 
u minimaal 10 minuten wassen op ten minste 60°C. Moeilijk 
of niet wasbaar textiel en spullen moeten bij voorkeur ten 
minste 72 uur gelucht worden, gedurende een week 
opgeborgen in een afgesloten plastic zak bij  
kamertemperatuur (18-20°) of 72 uur in een plastic zak in de 
vriezer bewaard (-18C).

Welke aanvullende maatregelen zijn nodig 
bij scabiës crustosa in een instelling?
Bij scabiës crustosa in een instelling moet altijd de GGD 
ingescha keld worden en een plan van aanpak worden 
opgesteld voor de behandeling en hygiënemaatregelen.
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