
Maatregelen/methode Gewone scabiës Scabies crustosa (en tussenvormen met 

veel mijten 

Isolatie 

Isoleren patiënt, cohorteren personeel 

 

Bij gebruik disposables: luchtdicht 

verpakken voordat dit afgevoerd wordt.  

 

Bij herbruikbare microvezelmaterialen: 

goed opletten dat er geen mijten 

kunnen worden overgedragen. 

Isolatie 

Niet nodig 

Isolatie 

Tot patiënt scabiësvrij is verklaard. 

Alle materialen die gewassen en gelucht 

dienen te worden afzonderen en 

transporteren in gesloten plastic zakken 

met een afwijkende kleur, zodat ze te 

onderscheiden zijn van normale 

waszakken. De wasserij instrueren c.q. 

linnenkamer medewerkers 

(handschoenen en schorten met lange 

mouwen). 

 

 

 
 
 
  
   

In dit document geven wij een advies uit over de schoonmaakbehandeling voor het verwijderen/behandelen van een 

schurft uitbraak. In dit advies staat een stappenplan omschreven over hoe je met een schurft uitbraak om moet gaan 

en welke producten je hiervoor nodig hebt.  

Wat is schurft? 

Scabiës of beter bekend als schurft is een besmettelijke aandoening die wordt veroorzaakt door de schurftmijt. Dit is een 

klein beestje dat je niet met het blote oog kunt zien. De mijt graaft gangetjes in de oppervlakte van je huid en legt daar 

eitjes. Je huid geeft vervolgens allergische reactie op de mijt, waardoor je jeuk krijgt. 

 

Uitbraken van schurft komen voor in verpleeg- en zorginstellingen, studentenhuizen, asielzoekerscentra en andere 

plekken waar mensen dicht op elkaar samenleven. 

 

Sommige mensen kunnen een ergere vorm van schurft krijgen, bijvoorbeeld mensen met een minder goede gezondheid. 

Bij deze vorm van schurft, scabiës crustosa, zijn meer maatregelen nodig dan bij gewone schurft. Zie hieronder in de tabel 

de instructie voor het behandelen van een uitbraak van gewone scabiës en scabiës crustosa. Het RIVM geeft aan vooral 

goed op te letten bij de wasinstructies.  

 

 

Advies: 
Behandeling schurft 
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\ Uitgebreide instructie voor behandeling uitbraak 



Wassen of luchten 

Bij voorkeur: kleding wassen op 

minimaal 60°C 

Alternatieven: 

1. 72 uur luchten van kleding op 

kamertemperatuur d.w.z. 18-

20 °C (b.v. uithangen aan 

wasrekje) 

2. 72 uur in gesloten plastic 

zakken (gewone scabiës) of 7 

dagen gesloten plastic zakken 

(scabiës norvegica) bij 

kamertemperatuur d.w.z. 18-

20 °C of 

3. Niet wasbare items: 72 uur in 

plastic zakken in diepvriezer (-

18°C) 

Wassen of luchten 

1. Kleding die de afgelopen 72 

uur gedragen is in direct 

contact met de huid (denk aan 

onderkleding, pyjama, 

overhemd, panty’s, sjaal, 

handschoenen, sloffen, 

knuffels) 

2. Lakens, slopen, dekbedhoes 

Wassen of luchten 

1. Alle kleding van de patiënt 

2. Beddengoed, dekens/ dekbed, 

knuffels 

3. Kussens, matras (na 

behandeling patiënt) een week 

luchten bij kamertemperatuur 

en hiervoor matras 

omdraaien) 

4. Overgordijnen/vitrage wassen 

op minimaal 60°C 

Schoonmaken 

Bij voorkeur, vooral bij scabiës crustosa, 

eerst droog reinigen; stof afnemen en 

wissen met wegwerpmaterialen. Daarna 

nat reinigen met allesreiniger. 

  

Alternatief: 

Tapijt/kleden/bekleed meubilair: 

stofzuigen en na afloop stofzuigerzak 

verwijderen en weggooien. 

Schoonmaken 

Niet nodig. 

Schoonmaken 

Van toepassing voor de verblijfsruimten 

van de patiënt. 

In een instelling: de kamer van de 

crustosa patiënt een week niet 

gebruiken, wel op kamertemperatuur 

houden. Dat wil zeggen: de patiënt na 

de eerste behandeling overplaatsen 

naar een nieuwe kamer. De oude kamer 

afsluiten en na een week reinigen. De 

nieuwe kamer na uitbehandeling 3 

dagen niet gebruiken en op 

kamertemperatuur houden en na 72 

uur reinigen. 

Beschermende kleding 

Voor eventuele verzorgenden/ 

verplegenden; 

1. disposable schorten met lange 

mouwen. 

2. disposable handschoenen 

3. disposable plastic 

overschoenen (alleen bij 

scabiës crustosa) 

4. handen wassen met water en 

zeep (geen alcohol) 

na éénmalig gebruik weggooien. 

Beschermende kleding 

Gebruiken totdat patiënt behandeld is, 

inclusief hygiënemaatregelen. 

Beschermende kleding 

Gebruiken totdat de patiënt scabiësvrij 

verklaard is door de dermatoloog. Vaak 

zijn daarvoor meerdere behandelingen 

nodig. Het kan enkele weken duren. 

Indien betrokkene dementerend is en 

onrustig, kan na de eerste behandeling 

in de nieuwe kamer een staldeur 

gemaakt worden, waarbij contact met 

betrokkene mogelijk blijft. 

 

 

  

Advies: 
Zwembadreiniging 
Advies: 
Behandeling schurft 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Advies: 
Behandeling schurft 

Onderstaand de materialen die wij voor de behandeling adviseren: 

Masslinn 2000 Dusty-wit  of Masslinn 2000 op rol 
Art. Nr. 101208   Art. Nr. 100747 

Interieur stof afnemen 

Triple-T wet wipe            of        Triple-T dry wipe met Triple-T Interior Blue (ook voor microvezel) 
Art. Nr. 113673       Art. Nr. 113674  Art. Nr. 114186 

Interieur schoonmaken 

https://www.alpheios.nl/assortiment-nl/coronavirus/oppervlakte-desinfectie/alphades-menthol-5l-zid121472
https://www.alpheios.nl/assortiment-nl/coronavirus/oppervlakte-desinfectie/alphades-menthol-5l-zid121472
https://www.alpheios.nl/assortiment-nl/coronavirus/oppervlakte-desinfectie/sintocid-pro-2-x5-l-zid121022
https://www.alpheios.nl/assortiment-nl/coronavirus/oppervlakte-desinfectie/sintocid-pro-2-x5-l-zid121022
https://www.alpheios.nl/assortiment-nl/coronavirus/oppervlakte-desinfectie/alphades-menthol-5l-zid121472


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer weten? 
Wil je dit advies toch nog iets verder in detail bespreken? Dat kan.  
Neem contact op met jouw Alpheios Accountmanager. Wij helpen je graag! 

Advies: 
Behandeling schurft 

Wil je meer informatie over scabiës? Bekijk dat een van onderstaande pagina’s: 

Zorg en Gezondheid – Folder schurft 
RIVM – Vragen en antwoorden schurft 
RIVM - Video over behandeling schurft 
 
Disclaimer 
Dit document is met de grootst mogelijk zorg opgesteld. Wij willen erop wijzen dat er mogelijk binnen jouw organisatie andere regels gelden 
rondom infectiepreventie. Stem de inhoud daarom van te voren af met de verantwoordelijke functionaris.  
 
 
 

Masslinn 2000 wit of  Masslinn op rol 
Art. Nr. 101207   Art. Nr. 100747 

Vloer wissen 

Vloer reinigen 

1use mop blauw       of       1use mop Speedstar          met       Vive floor ABIPAC            of         Triple-T Floor   
Art. Nr. 120630                    Art. Nr. 109392            Art. Nr. 126077  Art. Nr. 121004 
             (ook bij microvezel)              (ook bij microvezel) 
Bij het gebruik van de 1Use moppen is een 1Use 
Microvelcro Padzool 380 nodig (Art. Nr. 123764) 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/folder-schurft-of-scabies
https://www.rivm.nl/scabies/vragen-en-antwoorden
https://www.instagram.com/reel/CnUMejfKMx-/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
https://www.alpheios.nl/assortiment-nl/coronavirus/oppervlakte-desinfectie/alphades-menthol-5l-zid121472
https://www.alpheios.nl/assortiment-nl/coronavirus/oppervlakte-desinfectie/alphades-menthol-5l-zid121472
https://www.alpheios.nl/assortiment-nl/coronavirus/oppervlakte-desinfectie/alphades-menthol-5l-zid121472

