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Epidemiologisch beeld: voortdurende toename van scabiës  

Al enkele jaren is er sprake van een toename van de scabiësincidentie in Nederland. Deze  trend is 

doorgezet in 2022. Opvallend is dat onder jongvolwassenen tot 25 jaar de incidentie het hoogst is. In 

omringende landen zoals België en Duitsland wordt dezelfde trend gezien. 

 

Een duidelijke oorzaak van de toename is nog niet bekend. Wel is opvallend dat de toename sterker werd 

tijdens de COVID-19 pandemie, mogelijk doordat er door jongeren vaker binnenshuis in groepen werd 

samengekomen. Ook onder vluchtelingen komt scabiës relatief vaker voor. 

 

Stappenplan behandeling 

Recent heeft het RIVM in samenwerking met diverse specialismen de scabiësrichtlijnen geüniformeerd 

en ook een Stappenplan behandeling schurft met permetrine crème  ontwikkeld. Sinds 1 december is dit 

stappenplan te vinden op de website van het RIVM. Om eenduidigheid in de behandeling te krijgen, is het 

belangrijk dat zorgverleners het stappenplan aanhouden als leidraad.  

 

Er wordt gewerkt aan een stappenplan voor de behandeling met ivermectine, en aan vertalingen van het  

stappenplan. Ook wordt er gewerkt aan filmpjes die het stappenplan illustreren. De GGD Amsterdam 

heeft een voorlichtingscampagne voor studenten opgezet. 

 

Huisgenoten twee keer behandelen 

De LCI-richtlijn scabiës gaf al aan dat er overwogen kan worden om contacten zonder klachten twee keer 

te behandelen, bijvoorbeeld bij recidiverende scabiës en juist bij ivermectine omdat dit niet ei-dodend is. 

Contacten kunnen immers ook mijten bij zich dragen waarvan zij pas weken later klachten ontwikkelen. 

Vanwege de huidige verheffing en om uniformiteit te creëren met internationale richtlijnen, is de LCI-

richtlijn aangepast. 

 

 

 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-12/Stappenplan%20Schurft_TG.pdf
https://www.rivm.nl/documenten/stappenplan-behandeling-schurft
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/scabies
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/scabies
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/scabies


Het nieuwe behandeladvies is als volgt: 

• Patiënt 2 keer behandelen met 1 week tussenpoos; 

• Huisgenoten of soortgelijke contacten (bijvoorbeeld bedpartners, inwonende kinderen) 2 keer 

behandelen met 1 week tussenpoos tegelijkertijd met de patiënt, ook als er geen klachten zijn. 

• Overige contacten met >15 minuten huid-huid contact (bijvoorbeeld oppas, logés): 1 of 2 keer 

behandelen, ter afweging van behandelaar, ongeacht klachten. 

 

NB: Na een behandeling kan het tot 4 weken duren voor dat de jeuk over is. 

 

 

Vergoeding ivermectine 

Per 1 november wordt ivermectine (Stromectol®) vergoed vanuit de basisverzekering*. Behandelaren 

wordt gevraagd om ivermectine als keuze voor behandeling toe te voegen aan hun eigen richtlijn. 

Permetrine crème (Loxazol®) werd al vergoed vanuit de basisverzekering*. 
*Let op: de vergoeding gaat af van het eigen risico 

 

Verwijzing naar scabiësspreekuur  studenten Amsterdam 

De afdeling Infectieziektebestrijding heeft sinds oktober 2022 ter aanvulling op de eerstelijnszorg van de 

huisarts, één keer per week een scabiësspreekuur voor  studenten met complexe problematiek. U kunt 

verwijzen  naar dit spreekuur als bijvoorbeeld de behandeling niet aanslaat, er veel nauwe contacten zijn, 

of als de patiënt in een groot studentenhuis woont. 

Wilt u een patiënt naar het spreekuur verwijzen? Bel voor intercollegiaal overleg naar 020-5555 566. 

 

Intercollegiaal contact 

• Op werkdagen (ma-vrij tussen 08:30-17:00 uur) kunt u contact opnemen met het team Algemene  

Infectieziekten: 020-5555 566 (intercollegiaal nummer). 

Buiten kantoortijden kunt u met vragen,  die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten,  

contact opnemen met de dienstdoende arts infectieziekten tel.: 020 555 5555 (7x5). 

• Op werkdagen tijdens kantooruren is de arts-microbioloog beschikbaar voor intercollegiaal  

overleg, tel.: 020-5555 293. 

 

 

 
Deze nieuwsbrief wordt aan huisartsen verspreid via de huisartsenalliantie. Tevens aan huisartsen 
die aangegeven hebben direct de berichten van de GGD te willen ontvangen. Mocht u op deze ver-
zendlijst willen, stuur dan een mail met uw emailadres onder vermelding van GGD Update aan infec-
tieziekten@ggd.amsterdam.nl  
Alle berichten van de GGD voor huisartsen worden ook geplaatst op de website van de GGD: 
ggd.amsterdam.nl/huisarts 
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