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vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
infectieziektebestrijding@vlaanderen.be 02/5533671 25/07/2022

Aanpassing behandelingsrichtlijn scabiës 

Geachte collega, 

Niettegenstaande goede surveillancegegevens ontbreken, wijzen meerdere signalen 
de laatste jaren op een verhoogd voorkomen van scabiës. Diverse redenen kunnen 
hiervan aan de basis liggen. Therapiefalen kan één van deze factoren zijn. Dit zowel 
gezien de relatieve complexiteit van de behandeling (het smeren, de hygiënische 
maatregelen, de nood aan gelijktijdigheid van behandeling bij de zeer nauwe 
contacten), als mogelijk omwille van een verhoogde resistentie tegen het gebruikte 
voorkeursmiddel permethrine. Snelle en accurate therapie is nochtans een belangrijk 
gegeven in de preventie van het uitdijen van uitbraken van scabiës.

Hoewel harde bewijzen voor een gevoeligheidsdaling of resistentie tegen 
permethrine ontbreken, worden er stappen gezet om de aanpak van scabiës 
minstens te diversifiëren. In die optiek zijn we met ondersteuning van verschillende 
experten een ontwikkelingstraject aan het opzetten voor update van de 
behandelingsrichtlijn. Van zodra de definitieve richtlijn beschikbaar is zal deze samen 
met de folders en documentatie die u op onze website kan vinden 
(https://www.zorg-en-gezondheid.be/scabies ) aangepast worden.

In afwachting van de ontwikkeling, validatie en het toesturen van een definitieve 
richtlijn, willen we u toch al enkele voorlopige aanpassingen bezorgen. Dit als 
antwoord op de signalen vanuit het veld met vraag naar alternatieven, de stijging 
van het aantal gevallen en het optreden van mogelijke therapieresistentie. 
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1. Benzylbenzoaat (25% smeersel) kan net zoals permethrine (5% crème) als voorkeursbehandeling 
gebruikt worden voor de behandeling van scabiës.  

2. Bij (vermoeden van) therapiefalen, ondanks goede opvolging van uitvoeren van de behandeling en de 
hygiënische maatregelen, moet overgeschakeld worden naar de andere voorkeursbehandeling. 

3. Bij symptomatische patiënten dient de behandeling herhaald te worden minimum 7 dagen en 
maximum 14 dagen na de eerste applicatie.  

4. Bij Benzylbenzoaat wordt een 2-daagse behandeling aanbevolen. Indien haalbaar kan geopteerd 
worden om 3 dagen te behandelen om zo de kans op slagen te vergroten. 

Behandeling 1 Behandeling 2 
Benzylbenzoaat 25% 
smeersel

Dag 1 – 2 (– 3 ) Dag 8 – 9 (– 10)  

5. Asymptomatische risicocontacten dienen zeker éénmaal behandeld te worden.  
Huishoudcontacten, scabiës in complexe (precaire) situaties met kans op therapiefalen, herinfectie en 
vermoeden van resistentie zijn indicaties om de asymptomatische risicocontacten ook tweemaal te 
behandelen. 

6. Bij falen van zowel benzylbenzoaat als permethrine, of indien de toepassing van de 
voorkeursbehandelingen niet haalbaar is, kan ivermectine opgestart worden.  Ivermectine kan 
ingevoerd worden vanuit het buitenland via de apotheker en kan nu ook voorgeschreven worden voor 
kinderen tussen 4-15kg. Ook deze behandeling vereist een tweede toepassing na 7 tot 14 dagen. 

 
Met vriendelijke groeten,

Voor de Administrateur-generaal, afwezig,

Tom Vermeire,
Afdelingshoofd Woonzorg


