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1. INLEIDING 

In de volksmond woгdt elke jeukende, schilfeгende, soms koгs

tige afwij king van een huid .schuгft genoemd. Schuгft is een veг

zamelbegгip vоог schilfeгende aandoeningen bij tal van gastheгen 

uit de dieгen- en plantenweгeld, veгooгzaakt dоог een aantal 

sooгten schimmels of mijten (Fig. 1). 

Zo kent men schuгft bij appel en реег, Een schimmel is dan in 

de schil van de nog jonge vгucht binnengedгongen. De гijpe vгuch

ten zien ег gebaгsten ui t ( Fig. 1А) , mааг het ·vгuchtvlees is r1iet 

aangetast. Bij de jonge hond kan schuгft woгden veгooгzaakt dоог 

de mijt Demodex canis; ор de poten van de kip dоог de mijt Knemi

dokoptes mutans, 

Bij de mens komen wеег andeгe sooгten schuгft vоог. Ook hieг 

heeгst een spгaakveгwaггing: men kent гingschuгft en (gewone) 

schuгft, bovendien is men geneigd ve1e andeгe sooгten huidziekten 

schuгft te noemen. Ringschuгft is een oppeгvlakkige schimmelinfck

tie van de huid, die zijn naam dankt aan de гingvoгmige гoodheid 

met schilfeгing en soms met Ыaasjes en centгifugale genezing 

(Fig. 1В). 

De schuгft die wij bedoelen, scaЬies, .woгdt veгooгzaakt dоог 

Saгcoptes scabiei vаг. hominis, de schurftmijt, die kleine gan

getjes gгaaft in de oppeгvlakkigste laag van de huid (Fig. 1С). 

2. SCHURFT IN VROEGERE TIJDEN 

ScaЬies komt гeeds eeuwenlang ondeг de volkeгen vоог. Een van 

de eeгste meldingen is te vinden in de Bijbel, wааг in het vijfde 

hoofdstuk van het tweede Boek dег Koningen beschгeven is, dat 

Naaman, kгijgsoveгste ondeг de Koning van Sугiё, zich tot de pгo

feet Elisa wendde om van zijn "zaгaath" te woгden genezen. Na ze

venmaal baden in het zwavelhoudende wateг van de Joгdaan was Naa

man oveгeenkomstig de vooгspellingen van de pгofeet, van zijn uit-
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h ft А Schuгft Ьij регеn. 
Figuuг 1 : Veгschillende sooгten sc uг • • 

в. Ringschuгft Ьij de mens (ор de bovenaгm). с. Humane scabies 

(tussen de vingeгs). 
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slag genezen. De knecht van de pгofeet , Gehazi, die de dоог zijn 

meesteг geweigeгde beloning opeiste, kгeeg "zaгaath" nadat hij de 

mantel van Naaman had aangedaan. Hoewel "zaгaath" met melaatsheid 

is veгtaald, denkt men tegenwooгdig dat het scabies geweest kan 

zijn. De letteгlijke veгtaling van "zaгaath" luidt: uitslag. 

In de Ыoeitijd van het Gгiekse en het Romeinse Rijk was sca

bies niet onbekend (sсаЬеге = kгabben). Of hieгmee het ziekte

beeld zoals wij het kennen, bedoeld was, is onwaaгschijnlijk. 

In de Middeleeuwen moet scabies alom hebben geheeгst. Veel is 

ег echteг niet оvег bekend. 

Uit de nieuweгe tijden weten WlJ mеег. Zo weгden Napoleon Bona

paгte en Fгedeгik de Gгote van schuгft veгdacht. In hun legeгs 

leed het meгendeel van de manschappen aan de ziekte. De infektie 

veгspгeidde zich zеег snel binnen de гegimenten. Aangezien iJ . die 

tijd een secundaiгe bacteгiёle infektie haast onveгmijdelijk was, 

had schuгft een andeг aspect dan tegenwooгdig; Soms zagen de .sol

daten eгuit als waгen zij met mos begгoeid. Тег behandeling weгd 

in het Pгuisische legeг een "potio рго scaЬiosis" vooгgeschгeven 

bestaande uit een aftгeksel van pepeгmunt, venkel en klapгozen in 

zwavelig zuuг. De genezing liet meestal zеег lang ор zich wachten . 

Na de veldslagen tгokken de met schuгft behepte soldaten wеег 

nааг huis. Een scheгpe stijging van schuгft ondeг de buгgeгbevol

king was hieгvan het gevolg. Men ргоЬеегdе alles om een eind te 

maken aan de hevige jeuk. In Zuid-Euгopa kende men het gebгuik 

van luizekгuid, een donkeгgгoene plant met hemelsЫauwe Ыoemen . 

De dгiekantige bгuine zaadjes weгden in olie fijngewгeven en ор 

aile jeukende en opengekгabde plaatsen gesmeeгd. Dоог de aanwezig

heid van alkaloiden in de zaden weгden de mijten gedood. 

Ook waгen ег ondeг de buгgeгbevolking mensen met een zеег goed 

oog vоог de аагd van scaЬies. Teгwijl men in de medische weten

schap eindeloos twistte оvег de ooгzaak van schuгft, waгen het 

vooгal de oudeгe vгouwen in Italiё, Gгoenland en Indonesiё die met 

behulp van een naald mijten uit hun gangetjes in de huid wisten 

te veгwijdeгen. 

Men ргоЬеегdе vегdег met succes wassingen met gгoene zeep, aan

gevuld dоог zwavelsmeeгsels. In het Duitse legeг genas men in het 

begin van de negentiende eeuw schuгft in negen dagen met een "spi

гitus contгa scaЬiem" bestaande uit buskгuid , zout en bгandewijn. 
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For1a11 convenient iJli undiq, cum 
iisdem infcdi,, q\·z tX cute humaaa fcaЬit ас 
pufiulii correpta ttfodere noo fafii~ivi, q,·_z•e 
vulgo :icnri fcu Cyrones, Gtr.n. ~ai iXtttlacfcn 
appell.iri folenr. Atq; hi ар6 vermiculi qvaa• 
tum per ejuimodi microfcopicum organutJL. 
mihi cognofcere licuit monftrofam plane 6su• 
ram, permulras ,ldclicet ~asq; o~longa1 poit 
terguш caudas,( u ti ех hoc 1pf1 rud1.t1otuш са• 
lamo adombrara effigie colli• 
gere cft ,J oculis mei1 с1 ~ h~ba• 
erint, ita ut cadcm plane lanca 
meota commuocmч; ,ulrum CUID ii1 obtio,re 
~ermiculis, Germanice . !П61Ь(n diais. videlD• 
tur, qvi in cafc:i• uJtiшo tandcm ioftar ,rillo& 
puJ,crisprooafci foJent, & i qvibua bzc Jaai1 
maffa c:01ai penitus pcnitu1q; ctiam coa{umi• 
tur. 

Fi guur 2 : De eerste afbeelding van de menselijke schuгftmijt, 

van Hauptmann , 1657 . 
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Toch konden deze behandelingen niet vermijden dat ор bepaal

de tijde n epidemieёn uitbraken. Over de omvang ervan tasten wij 

tot het midden van de negentiende eeuw in het duister. Van de 

laatste honderd jaren zijn gegevens Ьekend over het voorkomen 

van schurft in Duitsland, zie figuur З. 
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Figuur 3 Het voorkomen van Scables in Duitsland 
( volgens &orthelmes е. о. 1970 ) 
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З . STUDIES OVER SCHURFT EN DE SCHURFTMIJT 

Zowel schurft als de schurftmijt zijn reeds lang bekend , de 

onderlinge relatie echter, is eerst sinds anderhalve eeuw alge 

meen aanvaard. 

I n het jaar 650 voor Christus haalde in China Zau-yan-fang 

als eerste in de geschiedenis met een naald een diertje uit de 

waterige inhoud van een Ыaasje. 

In de twaalfde eeuw vermeldde de Arabische arts Av e nzoar 

de 11 soab 11
, een diertje dat nauwelijks met het Ыоtе oog zicht

baar is en dat Ьij krabben ор bepaalde plaatsen uit de huid 

komt. 

De in de Middeleeuwen genoemde "scironen" , "suren" of in 

het Nederlands "sieren" , kunnen nauwelijks iets anders geweest 
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Figuuг 4 : Afbeeldingen van mijten uit het pгoefschгift van 

Renucci, 1835. (Let ор de bovenstaande tekst!) , 
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zijn da,n de scab;i.esщijten zoals wij die heden ten dage kennen, 

getuige de steгk ges-tileeгde afЬeelding van Hauptmann uit i657 

(Fig. 21.. 

Na de Middeleeuwen ontstond in d e geschiedenis van de weten

schappelijke studie van schuгft een Ьoeiende doch veгwaггende 

tijd. De opvatting dat het wittige, nauwelijks zichtЬaгe dieгtj e 

dat men uit de huid haalde, ooгzaak was van de ziekte, weгd in 

die tijd niet gehuldigd. De algemene opvatting was dat scaЫes 

veгooгzaakt weгd dоог kwade sappen in het lichaam, al was het 

wel besme ttelijk. Meгcuгialis beschгijft het in 1601 als een 

ziekte van het Ыоеd; dikke met gal veгmengde onzuiveгe en onгei

ne sappen woгden in de huid afgezet en veгooгzaken pustels en sca

Ыes. Men onderscheidde veгschillende sooгten scaЫes, b.v. dгoge 

en natte schuгft. 

Een enkele eeuwen duгende stгijd Ьгаk los tussen de geleerden 

die het bestaan van Sarcoptes scaЫei - . of volgens de oude nomen

clatuuг Acaгus scaЪiei - eгkennen (zij het meestal niet als de 

ooгzaak van de aandoening!) en geleeгden die het bestaan van de 

mijt ontkennen. 

De opwinding was gгoot, toen de Fгansman Gales in de acht

tiende eeuw macгoscopisch een schuгftmijt Ыj een patient aantoon

de. De illustгaties in zijn pгoefschгift 11 de la Gale" zijn even

wel kaas- en meelmijten. Boze tongen beweгen dat hieг veгvalsingen 

in het spel zijn (Fig. 4). De taxonoom Linnaeus maakt e ook geen 

duidelijk ondeгscheid tussen schuгftmijten eneгzijds en kaas- en 

meelmijten andeгzijds. Schuгftmijten zijn moeilijk te isoleгen; 

kaas- en meelmijten zijn in gгote hoeveelheden te veгkгijgen. De 

veгleiding om ze in de kaas te zoeken moet heel gгoot zijn ge

weest. Pas in onze eeuw weгd de naam Saгcoptes scaЫei vоог de 

schuгftmijt, de naam Acaгus siгo vоог de meelmijt geгeseгveeгd. 

Uiteindelijk weгd in 1834 dоог Renucci in het St.Louishospi

taal te Paгijs de schuгftmijt ор oveгtuigende wijze aangetoond 

(Fig. 4). Те midden van vele geleeгden opende de student Renucci 

een gangetje en veгwijdeгde de mijt met behulp van een naald. Hij 

had deze methode geleeгd van oude vгouwen ор zijn gebooгte-eiland 

Coгsica. 

Het duuгde toen nog wel enige tijd vоог algemeen aanvaaгd 

weгd dat de schuгftmijt de ooгzaak was van schuгft, mааг de duide

lijke demonstгatie lieten e en teгugkeeг nааг de stгijd vоог of 
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Figuur 5 : Schematische indeling van de geleedpotige ,·, (tekening 

van I, G. J. Janssen,AZU), 
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tegen de mijt niet mеег toe . 

4, BIOLOGIE VAN DE SCHURFТ1'!IJT 

Sarcoptes sca·ь·iei vаг. Ъ.omini_s behoort, evenals alle andere 

mijten, tot de arthropoden of geleedpotigen. Deze arthropoden wor

den onderverdeeld in schaaldieren, duizendpoten, insekten, schor

pioenen, hooiwagens, spinnen en mijten (Fig. 5). Ор dit moment 

zijn ег ongeveer 30.000 veгschillende sooгten mijten bekend. De 

parasitair levende schurftmijt is ег slechts een van. Lang niet 

alle mijten leven paгasitair, ег komen ook schimmeleters, гоvегs 

en afvaleters vоог. 

De schuгftmijt behoort niet direkt tot de grootste dег schep

selen. Het vгouwtje i s nog geen l,alve millimeteг lang, de andeгe 

stadia zijn nog kleiner. 

Figuuг 6 geeft een goed beeld van de bouw van het vrouwtje. 

De dorsale zijde van het lichaam is Ьezaaid met dooгntjes en tand

jes; aan de voorzijde ziet men de relatief kleine mondwerktuigen 

(gnathosoma). De mijt heeft acht poten, waarvan de vieг vooгste 

zuignappen dгagen. De achteгpoten zijn veel langer. In grote tгek

ken komt de Ьouw van de jeugdvormen met die van het volwassen 

vrouwtje oveгeen, alleen de larve heeft zes poten doordat een 

stel achteгpoten ontbreekt. 

Alvorens vегdег in te gaan ор de verschillende stadia in het 

leven van de schuгftmijt willen wij eeгst iets zeggen оvег de le

vensgewoonten van het volwassen vгouwtje. De mijt leeft in opper

vlakkig gegraven gangen in het stratum corneum van de menselijke 

huid (Fig. 10В). Heeft het vrouwtje een geschikt plekje gevonden 

от in te gгaven, dan gaat zij ор de kop staan met het gnathosoma 

tegen de Ьodem van een huidplooi gedгukt. Het ingraven gebeurt 

met behulp van het kleine, doch vervaarlijke stel mondwerktuigen. 

Zij Ьeweegt die mondwerktuigen heen en wеег. De als kartelscharen 

gevormde cheliceгen spelen hieгbij een Ьelangгijke гоl. Binnen 

korte tijd ontstaat een spleet in het stгatum coгneum. Als deze 

groot genoeg is om het kopgedeelte erin te verbeгgen, Ьгengt de 

mijt haar lichaam evenwijdig aan de oppervlakte van de huid en 

Ьegint met de scherpe doornen van haar voorpoten het gat te veг

groten. De achteгpoten staan daarbij vastgeplant om voorwaaгtse 

druk te kunnen uitoefenen. In twintig tot veeгtig minuten is het 

vrouwtj e in haar hol veгdwenen. Na enkele weken is de gegгaven 
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А. Vooraanzicht , 410 х. 

В. Ov e rzicht, 130 х. 

С. De t a il van d e mo nd-

we rktuigen , 1135 х. 

Figuur 6 : Rasterelektronen 

mikroskopische opnamen van 

een vrouwtje van Sarcoptes 

scabiei var. hominis. 

(Foto ' s gemaakt ор de K. U. 

Nijmegen door А. w. Dicke en 

J. Е . м. н. v. Bronswijk) 

gang ongeveer een сщ la_ng en macroscopisch zichtbaar ( aan het 

eind is een kleine bobbel van contrasterende k1eur te zien: de 

mijt). De gang reikt nooit dieper dan het stratum corneum. Wel 

Ыijkt Ьij histologisch onderzoek dat het stгatum granulosum en 

soms ook het stratum spinosum, oppervlakkig is aangevreten. De 

mijt betrekt haar voeding uit deze huidlagen. 

Na het openen van een gangetje met een speld, zien wij aan 

een kant de mijt en achter haar, steeds in groepjes van twee а 

drie, haar eieren. Ieder groepje is de produktie van een dag. In 

haar gehele leven (van ongeveer anderhalve maand) kan de mijt on

geveer honderd eitjes leggen. Dit aantal wordt echter lang niet 

altijd bereikt. De eieren worden twee dagen tot zes weken na de 

copulatie gelegd. 

Drie tot vier dagen na het leggen van het ei komt de zespoti

ge larve uit. Zoals reeds gezegd, vertoont deze sterke overeen

komsten met het volwassen vrouwtje. Na het uitkomen vreet de jonge 

larve de bodem van het gangetje aan om zich te voeden. Meestal 

knaagt zij dezelfde dag ook nog een gat in het plafond en verlaat 

het moederlijk hol. Dan begint de tocht over het lichaam. Die 

duurt hoogstens een half uur. Als de larve een geschikt plooitje 

in de huid gevonden heeft, graaft zij ор dezelfde wijze als het 

volwassen vrouwtje een grotje in het stratum corneum. Deze grot 

wordt niet veel langer dan de eigen lichaamslengte. De volgende 

dag kan zij nog wel eens een ander grotje graven. Ор de derde dag 

van haar leven verstij ft de larve, word·t glazig en doorzichtig. 

Binnen vierentwintig uren ontwikkelt zich in de larve het eerste 

nimfstadium. 

In totaal zijn ег twee nimfstadia: de protonimf en de trito

nimf. De levensgewoonten van de nimfen zijn gelijk a~n die van de 

larven; ook zij graven grotjes van eigen lichaamslengte. Een nimf 

kan weer verscheidene grotjes graven. Het is mogelijk dat de im

puls tot verhuizen van de gastheer komt, bijvoorbeeld door krabben. 

Ook kan dоог het aanvreten van de diepere lagen een Ыaasje ont

staan, waardoor het stratum corneum een beetje opgelicht wordt. 

Het eten van het stratum granulosum is dan niet meer mogelijk en 

een vitale jonge mijt gaat een ander grotje graven. 

De nimfstadia duren elk drie tot vier dagen. Daaгna vervellen 

zij wеег en ег ontstaan volwassen mannetjes en vrouwtjes. 

De vrouwtjes gedragen zich in eerste instantie als nimfen. 
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ei 
Зa4dagen 

larve 
Зdagen 

protonimf 
Зa4dagen 

tritonimfen 
Зa4dagen 

volwassenen 
9 ± 40 c:J За4 dagen 

f igu u r 7: De levengesch.iede n i s v an· 'S'a:гc·o'p't·es· ·s·c·aъ·iei (tekenin g 

v a n I. G. J. J anssen, AZU}. 
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Het mannetj е i .s een ongedurig 'dezen dat hег en dег een gangetj е 

graaft van eigen lengte om zi.ch te voeden. Ondertussen speurt hij 

nааг een onЬevrucht vrouwtje. Wanneer h.ij een gangetje met zo'n 

vrouwtj е · heeft gevonden, gaat hij dit gangetj е Ыnnen. Hij plaatst 

zich tussen het vrouwtje en het dak van het gangetje. Vervolgens 

draait hij zich 180°, zodat de achterzijden van beide mijten nааг 

elkaar zijn gericht. Ор deze wijze sluiten de stijve genitale pa

pil van het vrouwtje en de uitholling in het omgeklapte hoefijzer

vormige geslachtsorgaan van het mannetje goed aaneen .. Het sperma 

wordt in het receptaculum seminis van het vrouwtje opgeslagen tot

dat de eieren klaar zijn vоог bevruchting. 

Na de copulatie begeeft het mannetje zich een eindje in de 

richting van de tunnelopening en graaft een gang loodrecht ор de 

bestaande. Na twee dagen overlijdt hij hierin. 

Het bevruchte vrouwtje stoort zich verder niet aan hааг part

ner. Het graafwerk begint nu pas goed en Ьinnen· enkele weken kan 

men een gangetje van enkele millimeters constateren, 

·Een schematisch overzicht van de levensgeschiedenis is te zien 

in figuur 7. De totale cyclus duurt ongeveer veertien dagen. Ег 

kan dus Ьinnen korte tijd een enorme vermeerdering van de schurft

mijten plaatsvinden. De sterfte onder de jeugd·vormen is echter 

zеег groot. Slechts tien procent van de eieren wordt ooit een vol

wassen mijt. Ook slechts weinig vrouwtjes komen tot een produktie 

van honderd eieren. 

5. KLINISCHE VERSCHIJNSELEN EN DIAGNOSE 

Twee tot zes weken па besmetting met de mijt krijgt de sca

Ьiespatient klachten оvег hevige jeuk die voornamelijk 1 s avonds, 

" 
1 s nachts en bij warmte optreedt. De j euk is niet vcrspreid оvег 

het gehele lichaam mааг heeft bepaalde voorkeurslocalisaties. Bij 

inspectie van de patient zien wij in dit stadium symmetrische huid

~fwijkingen (Fig. В), bestaande uit roodheid, papels en krabeffec

ten, voornamelijk rond de polsen, aan de strekzijde van de onder

armen, aan de oksels, rond het middel, aan de uitwendige geslachts

organen, aan de Ьinnenzijde van de bovenbenen en bij de enkels 

(Fig. 1D). 

Deze verschijnselen wijzen ор scaЬies, de diagnose kan echter 

pas met zekerheid gesteld worden als de schurftmijt is aangetoond, 
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Figuur. 8: Een uitgebreide scaЬiesinfektie. f 

Figuur 9: Verdeling van het aantal vrouwelijke volwassen mijten 

over de patienten (volgens Mellanby 1943). -+ 
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uat wil zegge.n dat met ee.n speld een yolwa,ssen vrouwtj e uit een 

gangetje. is ge.isoleerd. Daartoe wordt yoorzichtig e.en gangetje ge

opend en de mijt opgepakt. От h.et Ьeestje van een schilfer te dif

ferentiёren wordt de vangst ар een objectglaasje gedeponeerd, inge

sloten in water of lactophenol, Ьedekt met een dekglaasje en onder 

een microscoop Ьekeken (Fig. 11А). 

De gangetjes (Fig. 12) hеЬЬеn, vaak tesamen met vesikels of 

papels·, een specifieke lokalisatie welke niet geheel samenvalt met 

de jeukende geЬieden. Zoals reeds Ьeschreven is, zijn de gangetjes 

maximaal 1½ centimeter lang en ~ millimeter Ьreed en moet men de 

patient aan een zorgvuldige inspectie onderwerpen om deze voor 

schurft essentiёle afwijkingen te zien. Een vergrootglas of Ьinocu

laire loupe kan hierbij Ьehulpzaam zijn. De gangetjes zijn huid

kleurig of grijs en kunnen recht of krom van vorm zijn. 

De gangetjes vindt men in negentig percent van de gevallen 

aan de handen, met name tussen de vingers, aan de ulnaire zijde 

van de handen en aan de Ьuigzijde van de polsen. Ook kunnen ze, zij 

het in veel mindere mate, voorkomen aan de strekzijde van de elle

Ьogen, aan de voorste okselplooi, rond de navel, ор de penis en 

het scrotum en aan de laterale voetranden. Bij vrouwen kan men ook 

wel eens gangetjes zien rond de tepels. 

patienten 
60-% 

-15 -20 -25 -30 -35 -40 -45-50 >SO 
~ mijten 
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Figuuг 10 : Vooгkeuгslokalisaties van de jeuk bij scabies . 
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Het aantal gangetj е& k.an рег patient vагiёгеn van een tot 

щеег dan vijftig. Gemiddeld zijn ег vijf tot tien gangetjes van 

bevгuchte vгouwelijke mijten te vinden (Fig. 9}. Patienten met 

een goede hygiёne hеЬЬеn gewoonlijk mindeг gangetjes die Ьovendien 

zеег moeilijk te vinden zijn. 

De vesikels en de papels vindt men vaak in het veгloop van 

een gangetje. Zij ontstaan dоог iггitatie van speeksel dat dоог de 

mijt in het stгatum gгanulosum is gebгacht. Dааг wааг de epideгmis 

dun is, ziet men een cutane papel ontstaan, ор plaatsen wааг de 

epideгmis dik is een epideгmale vesikel. 

Gangetjes van mannetjes en onvolwassen stadia zijn macгosco

pisch niet zichtbaaг. Soms bгengt een geisoleeгd vesikeltje of pa

peltje ons ор het sроог van deze stadia. De vesikels en papels 

ontstaan immeгs als een гeaktie ор de mijten. Als men ondeг de bi

noculaiгe loupe vooгzichtig zo'n vesikel opent of in de diгekte 

omgeving speuгt, zal men soms de гest van een koгt gangetje, of 

een veгvellingshuidje van de mijt vinden; soms zelfs een levende 

mijt. 

Jonge kindeгen met schuгft tonen een andeг klinisch beeld dan 

de volwassen patient. Teгwijl bij volwassenen het gelaat vгij 

Ыijft van gangetjes en secundaiгe afwijkingen, ziet men bij babies 

deze veгschijnselen juist in het gelaat. Ook ор de handpalmen en 

de voetzolen, wааг de vesikels uit kunnen gгoeien tot gгote bullae . 

Uiteгst zelden weгden bij jonge kindeгen gangetjes beschгeven in 

schilfeгs en cгustae ор het behaaгde hoofd. 

Het symmetгisch veгspгeid zijn van de huidafwijkingen en de 

jeuk die оvег een gгoot deel van het lichaam vooгkomt, doet een 

zekeгe alleгgie veгmoeden. Pгoeven (intгacutane tests met extгacten 

van de mijt) om een alleгgie aan te tonen hadden echteг een twij

felachtig гesultaat. De jeuk ontstaat waaгschijnlijk dоог lytische 

enzymen van de mijt en de wijdveгbгeide papels zijn vaak een gevolg 

van het kгabben. Bij een lang bestaande scabies bestaat weleens 

een. eosinophilie in het Ыoedbeeld, waaгschijnlijk staat deze al

leen in гelatie met de uitgebгeidheid van de aandoening. 

Soms hebbeh secundaiгe huidafwijkingen het ooгspгonkelijke 

beeld zo veгandeгd dat het stellen van de diagnose scaЫes moeilijk 

is. Stukkгabben van vesikels en papels voгmt een рогtе d' entгee 

vоог bacteгiёn. Deze veгoorzaken pusteling en Ьij kindeгen ontstaat 
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Figuur 11. А: Fasecontrast opname van Sarcoptes sca·Ьiei, ~• 124 х. 

В: Histologische coupe van de huid , dwaг:_ door een mij t 

in een gangetje, 31 х . 

2 0 

vaak een uitgebreide impetigo of pyodermie. De ontwiJ<keling van 

deze s:ecundaire in:1:ecti_e is a:l:hankelijk van de hygiёne van de 

patient, terwijl ook de algemene gezondheidstoestand een rol kan 

spelen. 

Eczematisatie kan men aahtreffen bij een lang bestaande sca

bies, waarbij de patient een eczeemdispositie moet hebben. 

Hardnekkige noduli ontstaan zo nu en dan dоог heftig krabben. 

Meestal komen ze ор de genitalia voor, en kunnen worden verward 

met lues (chancre galeux). 

Zoals wij reeds zagen (Fig. 9}, varieert het aantal scabies

mijten per patient. In een zeer zeldzaam geval kunnen zeer veel 

(vaak meer dan een millioen} mijten aangetroffen worden. Dit komt 

voor bij scabies norvegica of crustosa (Fig. 14). Het wordt kli

nisch gekenmerkt door dikke lagen vol mijten zittende crustae, die 

meestal voorkomen aan de handen en de voeten, speciaal over de vin

gergewrichten en de ulnaire zijde van de handen. Secundair kan een 

erythrodermie ontstaan. Deze zeer zeldzame vorm van scabies komt 

voor bij mensen met een vermindeгde jeukprikkel, bijvoorbeeld bij 

sensibiliteitsstoornissen, andere neurologische ziektebeelden, bij 

ernstige verwaarlozing zoals deze bij zwervers voorkomt, en Ьij 

een onvermogen tot krabben, bijvoorbeeld bij rheumatoide arthritis . 

Ook iatrogeen kan de ziekte ontstaan, namelijk door behandeling 

met immunosuppressiva. 

Sarcoptes scabiei kan ook bij dieren schurft veroorzaken, bij

voorbeeld bij honden, runderen en varkens. De schurft begint bij 

de hond meestal bij de kop, vooral rond de ogen en de oren. Gelei

delijk verbreidt de afwijking zich naar de buik en na een maand 

is het gehele lichaam aangetast. De hond heeft jeuk, de vacht ziet 

vaal, plaatselijk is er haaruitval en de huid zit vol schilfers. 

De sarcopt van de hond behoort tot dezelfde soort als die van 

de mens. De twee variёteiten zijn echter zo verschillend, dat de 

hondenvariёteit zich wel bij de mens kan ingraven, maar er zonder 

nakomelingen sterft, De eigenaar van het schurftige huisdier krijgt 

wel jeuk, vooral na herhaald contact, Hij vertoont een eruptie 

die bestaat uit papels of papulovesikels, meestal ор plaatsen 

waar contact met het besmette dier heeft plaatsgevonden, Na behan

deling van het huisdier, geneest de eigenaar spontaan. 
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Figuuг 12 : Zes gangetJ
0

es van vгouwe11·J·'кe h ft ··t sc uг miJ en ор de 
vingeгs en de гand van de hand. Het ei"nde t d ·· те е miJt is aange-
geven dоог de punt van de speld. 

2 2 

6. SES!1EТТING EN EPIDE.!1I0L0Gд 

Ee.sme.tt:i:ng me.t ach.цгft gesch.:i:edt dоог een e.ng en n:i:et al te 

koгt duгerid huidcontact. Van ie.щand kгacht:i:g de. hand schudden 

krijgt men nog geen schuгft ! _Om de :i:nfek.ti.e over te Ьrengen zijn 

veгscheidene laгven en nimfen nodig. De steгfte ondeг de jeugd

voгmen is immers gгoot. 

Uit een onderzoek van Heilesen is geЬleken dat de Ьesrnette

lijkheid van schuгft het grootst is als men samenslaapt met een 

schuгftpatient. In Ьеd is zo.~~el de tempeгatuuг als de vochtigheid 

optimaal voor snelle veгplaatsing van de mijt en. 

Andere manieгen от scabies op'te lopen zijn: intensief con

tact met besmette kindeгen, het langduгig handje vasthouden en het 

slapen in een bed waarin kort tevoгen een scabiespatient geslapen 

heeft. Dit laatste ziet men no g al eens bij g astarbeiders die door 

ploegendienst en slechte behuizing voo r e e n c ontinue bezetting v an 

de aanwezige b e dd e n zorgen. Buiten het lichaam sterven de mijten 

binnen vierentwintig uur. 

Eerder schreven wij reeds van epidemieёn van scabies tijdens 

oorlogen. Ook in de beide wereldoorloge n kwam scabies pandemisch 

voor. Тосh is s c hurft nie t s p e cifiek aan oorlogstijd verbonden. 

Vana f 1965 is ег over de gehele we reld wederom een stijge nd aantal 

scabiespatienten g esignaleerd. 

endemiкh 

gobled 

Figuur 13 : De verspreiding van Scables 

toerisme 

troepenverplaatsingen 

gostarЬeid 
urЬonisatie 
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Figuur 14 : ScaЬies noгvegica . 
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Vоог het opleven van de tщidzieKt.e I:leeft men veгscb.illende 

theoгieёn. Wij denken dat :;.~lщ:гft ye;r:,s:leept w:ordt ui t veгsch.illen

de endemis:che geoieden dоог toeгisme, gastaгoeid of tгoepenveг

plaatsingen in ooгlogstijd, teгwijl slechte economische toestaщlen 

met oveгbevolking en s:lechte hygiёne, pгomiscuiteit, en het niet 

of laat heгkennen of veгkeeгd Ьeh.andelen van schuгft, het opleven 

van de paгasitose kunnen Ьeweгkstelligen (Fig. 13). 

7. THERAPIE 

In tegens:telling tot vгоеgег is scabies tegenwooгdig gemakke

lijk te behandelen. Alle stadia van de mijten woгden gedood dоог 

uitwendige behandeling met het gamma isomeeг van hexachlooгcyclo

hexaan, in de handel gebгacht ondeг de naam Gammexaan®. Het is 

voor de mijt vermoedelijk een sooгt zenuwgif. 

Vоог de gebгuiksaanwijzing, zie figuur 15. Doordat alle sta

dia gedood woгden is een eenmalige behandeling voldoende, mits al

le gezinsleden tegelijkertijd Ьehandeld woгden. Grote infiltгaatpa

pels die men soms ор de genitalia aantreft, moet men daags na de 

behandeling no! eens insmeгen. 

Gammexaan woгdt gebгuikt in een 1%-ige concentгatie in een 

сгеmе of een lotion. In deze concentгatie is het weinig giftig. 

Iггitatie kan optreden door verontreiniging met andere isomeгen. 

Langduгig gebruik van Gammexaan® (bij voorbeeld langeг dan een 

week) geeft bij de meeste mensen irгitatie. 

In de zwangerschap past men het middel lieveг niet toe, Men 

geeft dan de vooгkeuг aan een benzylbenzoaatsmeersel of cгotamiton 

(Еuгах®). Aangezien de eieгen dоог deze medicamenten niet woгden 
gedood, moeten deze middelen enkele keren worden gebruikt, 

Secundaiгe bacteгiёle infecties woгden e erst behandeld, 

Na de anti-paгasitaiгe behandeling veгmindert de j euk, doch 

kan nog ongeveeг twee tot zes weken aanhouden. 

8. CONCLUSIE 

Het kaгakteгistieke beeld van scabies is een symmetгische 

eгuptie met гoodheid, papels en kгabeffecten ор bepaalde vooг

keuгslokalisaties (Fig. 10). 

Het opspoгen van een gangetje met een vгouwelijke schuгftmijt, 

het veгvolgens: isoleгen van de mijt met behulp van een speld en 

het micгoscopisch Ьevestigen van de identiteit van de parasiet, 
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ACADEМISC i l ЫEКENI-IUIS UТНЕСН'.1' 
Universiteitskliniek voor Huiriziekten 

(hoofd prof .dr.L.H.Jansen) 

Rehandeling van schurft (scabies). 

Schurft wordt veroorza~~t door een klein beestje , de 
schurftmijt, dat gangetjes graaft in de bovenste laag van 
rie huid ~ Enkele we~eri na besmetting met de mijt ontstaat 
een hevige Jeuk. Hier en daar ор het lichaam ziet men dan 
Ыaasjes en bultjes. 

. De behandeling van deze besmettelijke huidziekte ge
schie~t met Gammexaanzalf. Deze zalf moet men als volgt 
gebruiken: 

1. U neemt een bad of een douche. 
2. Daarna smeert U het gehele lichaam van de kaak

randen tot en met de voetzolen eenmaal met de zalf 
in, _zonder ook maar een plek over te slaan. (Bij 
babies ook het hoofd insmeren). 

3. Gedurende 24 uren dient U het wassen van het lichaam 
tot het allernoodzakelijkste te beperken. De toch 
gewassen plaatsen moet U meteen weer insmeren. 

4. De kleren die U de laatste dagen gedragen hebt en 
het beddegoed moet U, indien mogelijk uitwassen of 
anders enkele uren buiten hangeн. ' 

~е behan~eling geldt voor het gehele ge zin, ook voor 
hen di~ _geen Jeuk hebben. Zij kunnen n.l. toch al wel be
smet ZlJn en dan degenen die genezen zijn, herinfecteren. 

De jeuk en de huidafwijkingen worden na de behandeling 
geleidelijk minder en zullen na ~ 6 weken geheel verdwenen 
zijn. 

Figuuг 15 : Behandelingsvooгschгift van de Univeгsiteitskliniek 
vоог Huidziekten, Utгecht (uit te гeiken aan de patient) . 

zijn van pгimaiг belang y9or het met zekerh.eid &tellen van de 

diagnose scables. 
Veгderikt met de patient ор het klinische Ьeeld van scaЬies, 

mааг laat men het isoleгen van de mijt achteгwege, _dan weet men 

niet Ьij na de Ьehandeling vooгtduгende jeuk of ег alleen spгake 

is van najeuk (tot maximaal zes weken), dan wel of de jeuk het ge

volg is van iггitatie dоог het mijtendodende middel. Ook heeft 

men geen antwooгd ор de vгaag of de paгasitose sufficiёnt behan
deld is, of ег een reinfektie is ofwel dat men te maken heeft met 

een geheel andeгe voгm van pгuгigo dan scabies. 
De gangetjes vindt men in negentig peгcent van de gevallen 

tussen de vingeгs, aan de ulnaire zijde van de hand en aan de 

binnenzijde van de pols . 
Besmetting met schurft ontstaat door diгekt huidcontact, voor-

al in een vochtige en warme omgeving. 
De theгapie van scabies bestaat uit een vierentwintig uur du

гende applicatie van Gammexaan® 1% in een cгeme-basis . 
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