
Het nieuwe jaar is nog 
vers. Alles is nieuw en net 
begonnen. Misschien heb 

je wel grootse plannen voor dit 
jaar en heb je net pas de eerste 
stap daartoe gezet. En toch… ook 
nu al zijn er dingen zo oud dat we 
ze eigenlijk al een beetje waren 
vergeten. En dan heb je er opeens 
toch weer mee te maken. Als 
drogist, als cursist of misschien wel 
persoonlijk. De schurftmijt! Ai!

Schurft was zo goed als ‘verdwenen’ 
in Nederland, maar is bezig met 
een sterke opmars. Je hoort 
het veel in studentenhuizen 
of opvanglocaties, maar de 
schurftmijt is ook daarbuiten zeer 
‘besmettelijk’. Door langdurig 
contact (minstens 15 minuten) 
met iemand die schurft heeft, kun 
je schurft oplopen, maar dat kan 
ook door gezamenlijk gebruik van 
bed of kleding. Daarnaast is het 
via seks natuurlijk ook makkelijk 
overdraagbaar, al hoort het niet 
tot de soa’s. Je herkent schurft aan 
de jeuk, vooral ’s nachts of als het 
warm is. De jeuk kan over het hele 
lichaam voorkomen. Soms krijg 
je ook een bobbelige uitslag met 
blaasjes tussen de vingers, aan de 
voetranden, op de polsen, rond de 
navel, onder de oksels, op de billen 
en penis (begint het al te kriebelen 
bij je?).

Schurftmijt
Schurft bij mensen wordt 
veroorzaakt door de schurftmijt, een 
spinachtig diertje met een ovaal, 
wit lichaam, een platte onder- en 
bovenkant en met acht poten. 
Het is slechts enkele millimeters 
groot en je zou het snel over het 
hoofd zien als het op de huid zou 
leven. Maar het leeft niet zozeer 
op, maar in de huid. De rug van de 
schurftmijt heeft borstels en stekels 
die helpen bij het graven van een 
gangetje in de opperhuid. Het 
gangetje wordt door het volwassen 
vrouwtje gegraven. Ze ‘eet’ als het 
ware een beetje huid weg en graaft 
tot 5 mm per dag. In het gangetje 
vindt de bevruchting van haar eitjes 
plaats, waarna het mannetje sterft. 
Gedurende de vier tot zes weken 
van haar leven legt zij tot maximaal 
vier eitjes per dag, maar in totaal 
ongeveer vijftig eitjes die na twee 
tot zeven dagen uitkomen. Er kruipt 
een larve (nimf) uit het eitje die naar 
het huidoppervlak gaat en op de 
huid leeft. Pas als deze volwassen is, 
kruipt de mijt weer onder de huid. 

Wat te doen? 
Bij kinderen tot 18 jaar is het advies 
om eerst de huisarts te raadplegen. 
Maar schurftmijt is tegenwoordig 
ook goed te behandelen met 
producten die in de drogisterij 
verkrijgbaar zijn. Een crème op basis 
van permetrine biedt uitkomst. 

Maar is wel even een gedoe. De 
crème moet het liefst over het 
hele lichaam worden aangebracht 
en minimaal acht uur inwerken. 
Daarna moet je het lichaam grondig 
wassen. Meestal (en hopelijk) is 
één behandeling afdoende. Maar 
de jeuk kan nog wel enkele weken 
blijven. 

Verder kun je nog enkele tips 
meegeven aan de klant:
• Pas op voor ‘herbesmetting’.
•  Behandel iedereen (huisgenoten 

of logees) met wie je veelvuldig 
contact hebt gehad (ook als er 
geen klachten zijn bij de andere 
persoon).

•  Was het liefste alle kleding op 
minimaal 50 graden, of bewaar 
de kleding anders 72 uur in een 
plastic zak in de diepvries.

Dat is alvast een mooi begin van het 
nieuwe jaar!

Terug van weggeweest….

Dan is drogist en e-docent, 
studiecoach en Moodle-expert 
bij Capabel Pro. In deze rubriek 

beschrijft hij elke editie een 
casus in een drogisterij.

Hou het gezond.

Dan Oostrum
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