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In de praktijk lijkt de jeuk na een behande
ling van scabies nogal eens hardnekkig. 
Daarom werd in twee Amsterdamse huis
artspraktijken met samen circa 8000 pa
tienten een retrospectief onderzoek uitge
voerd naar de incidentie, de therapie en het 
beloop van scabies. In totaal werden over 
een periode van vier jaar 86 goed gedocu
menteerderde nieuwe gevallen opge
spoord; 59 maal was de diagnose zeker, 27 
maal onzeker. Praktisch aile patienten wer
den behandeld met een hexachloorcycIo
hexaan-(gammexaan)smeerseI. Negentien 
patienten kregen tevens tabletten antihista
minica. Bij de onzekere diagnosen gebeur
de dat vooral tijdens het eerste consult; bij 
de zekere diagnosen juist vaker tijdens een 
vervolgconsult. Negenentwintig patienten 
hadden een of meer vervolgconsulten. Elf 
van hen kregen tijdens een vervolgconsult 
een corticosteroldsmeersel voorgeschre
yen, negen een herhaling van de gam
mexaankuur; twee patienten werden ver
wezen naar de dermatoloog. Meestal ver
Iiep tussen het eerste en het laatste consult 
voor scabies niet meer dan vier weken. 
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Therapie van scabies: simpel 
en enkelvoudig? 

Inleiding 

Als alles volgens het boekje verloopt, is de 
therapie van scabies simpel en dankbaar. 
De aandoening kan beschouwd worden als 
een typisch voorbeeld van de regel uit de 
ziekteleer dat een juiste diagnose via een 
causale therapie tot herstel leidt: 

De patient komt met progressieve (nach
telijke) jeuk en een polymorfe uitslag van 
vooral prurigopapels op de voorkeursloka
lisaties. Er worden een of meer karakteris
tieke mijtegangetjes aangetroffen, waaruit 
de mijt met behulp van een speld of mesje 
verwijderd kan worden; desgewenst kan 
die vervolgens onder de microscoop aan de 
patient getoond worden. Een hexachloor
cyclohexaan-smeersel voor de patient en 
diens bedgenoot of bedgenoten, in combi
natie met reiniging van lijf- en linnengoed, 
brengt verlossing van de heftige jeuk. Pa
tient dankbaar en dokter tevreden. 

In de praktijk blijkt alles echter niet zo 
simpel te verlopen. Vooral in het beginsta
dium is het beeld vaak verre van karakteris
tiek, maar ook bij forse jeuk en exantheem 
wordt de diagnose nogal eens over het 
hoofd gezien. Scabies is typisch een aan
doening waar je gewoon aan moet denken 
als mogelijkheid. Recente vakanties, 
nieuwe of andere seksuele partners en jeuk 
bij partners of bedgenoten kunnen ons op 
het goede spoor helpen, hoewel de vrij 
lange incubatietijd de relatie tussen een en 
ander niet snel doet vermoeden. De dia
gnostische puzzels bij scabies zijn weliswaar 
een probleem, maar niet onoverkomelijk. 
Echte scabies wordt gaandeweg wei duide
lijk: zonder causale therapie is het beeld 
vrijwel altijd progressief. 

Deze laconieke houding ten aanzien van 
de diagnostiek kon ik echter moeilijk vol
houden to en de therapie in korte tijd een 
aantal malen bleek te falen. De confronta
tie met enkele gevallen van hardnekkig 
persisterende jeuk gaf mij de indruk dat het 
'medisch model' ze1fs bij zo'n klassiek 
beeld als scabies te kort kan schieten. In 
een retrospectief patientenkaartonderzoek 
ben ik daarom nagegaan of mijn indruk 
slechts op incidenten was gebaseerd, of op 
een breder fundament berustte. 

Voor dit onderzoek werd als vraagstel
ling geformuleerd: 

- wat is de incidentie van scabies in onze 
praktijk; 

- welke medicamenten worden bij de be
handeling toegepast; 

- bij hoeveel patienten worden vervolg
consulten na de behandeling geregi
streerd, en hoeveel tijd verloopt tussen 
het eerste en het laatste vervolgconsult? 

Methode 

Ret onderzoek werd uitgevoerd in de prak
tijk van de afdeling Studentenartsen van de 
Universiteit van Amsterdam en in een hier
mee samenwerkende huisartspraktijk. Zes 
huisartsen zijn in deeltijd in beide praktij
ken werkzaam. De onderzoeksperiode liep 
van 1 september 1984 tim 31 augustus 1988. 
De praktijkomvang varieerde in die tijd van 
7767 (1985/1986) tot 8475 (1987/1988) pa
tienten. 

De kaarten van alle patienten bij wie in 
de onderzoeksperiode een nieuw geval van 
scabies was geregistreerd, werden opge
spoord via de systematische diagnoseregi
stratie (waarvoor een zelf ontworpen classi
ficatielijst wordt gebruikt). Indien uit de 
journaalgegevens twijfel omtrent de dia
gnose kon worden opgemaakt, werd de 
diagnose gerubriceerd als onzeker; aanwij
zingen hiervoor waren opmerkingen als 
'proefbehandeling' of 'lijkt op scabies'. 
Ontbraken dergelijke aanwijzingen, dan 
werd de diagnose als zeker beschouwd. Uit 
de patientenkaart werd verder een beperkt 
aantal parameters overgenomen. Bij de 
analyse (met uitzondering van de bereke
ning van de incidentie) werden alleen pa
tienten betrokken over wie nog ten minste 
een half jaar na het eerste consult voor 
scabies gegevens op de kaart vermeld ston
den of die - bij ontbreken van vervolggege
yens - volgens de patientenadministratie 
nog ingeschreven waren in de praktijk. 

Resultaten 

In totaal zijn 99 nieuwe gevallen van scabies 
geregistreerd. Vijfmaal ging het echter om 
een classificatiefout, waarvan viermaal een 
scabiescodering door dezelfde huisarts 
voor een geval van pediculosis. Drie pa
tientenkaarten konden niet achterhaald 
worden. De resterende 91 gevallen hadden 
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betrekking op patienten tussen de 18 en 59 
jaar (mediaan 25 jaar). De incidentie in de 
onderscheiden onderzoeksjaren staat ver
meld in tabel 1. 

Van de verdere analyse werden alsnog 
vijf gevallen uitgesloten we gens het ontbre
ken van vervolggegevens. In de uiteindelijk 
resterende 86 gevallen ging het 59 maal om 
een zekere diagnose en 27 maal om een 
onzekere diagnose. In twaalf gevallen was 
een microscopisch huidpreparaat gemaakt, 
waarvan tien gevallen met een zekere dia
gnose. 

AIle 86 patienten werden behandeld 
met een hexachloorcyclohexaan-(gam
mexaan)smeersel, met uitzondering van 
een patient van wie een overgevoeligheids
reactie voor dit middel bekend was (tabel 
2). Negentien patienten kregen tabletten 
antihistaminica. Bij de onzekere diagnosen 
gebeurde dat vooral tijdens het eerste con
sult; bij de zekere diagnosen juist vaker 
tijdens een vervolgconsult. Elf patienten 
kregen tijdens een vervolgconsult een corti
costeroidsmeersel voorgeschreven, negen 
kregen een herhaling van de gammexaan
kuur. In het verloop van de episoden wer
den twee patienten met een aanvankelijk 
onzekere diagnose verwezen naar de der
matoloog. 

Patienten met een onzekere diagnose 
werden vaker teruggezien tijdens een of 
meer vervolgconsulten (tabel 3). Meestal 
verliep tussen het eerste en het laatste 
consult voor scabies niet meer dan vier 
weken. 

Beschouwing 

Globaal gezien vindt de indruk dat de 
behandeling van scabies voor de patient 
een geprotraheerde worsteling met de jeuk 
betekent, weinig steun in de onderzoeksge
gevens. Eventuele problemen bij de behan
deling doen zich vooral voor bij patienten 
met een onzekere diagnose, bij wie een 
proefbehandeling wordt gestart. Onze leer
me esters lijken dus gelijk te hebben: het 
succes van een therapie is gebaseerd op de 
juistheid van de diagnose. 

In dit verband verdient de vervaardiging 
van een huidpreparaat in aIle gevallen 
waarin een mijtegangetje wordt aangetrof
fen, meer aandacht. Bij een onzekere dia-
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Tabel 1 Incidentie van scabies in 198411985 tim 
198711988. Aantallen per 1000 ingeschreven pa
tienten per jaar. 

Jaar 

1984/1985 
1985/1986 
1986/1987 
1987/1988 

Incidentie 

2,8 
2,2 
2,5 
3,8 

Tabel2 Therapie tijdens 86 episoden van scabies. Aantallen en percen
tages. 

Therapie 

Hexachloorcyclohexaanl 
benzylbenzoaat 

Antihistaminica 
- nee 
- ja, 1 e consult 
- ja, vervolgconsult 

Corticosteroiacreme 
(vervolgconsult) 
- nee 
- ja 

Hexachloorcyclohexaan 
(vervolgconsult) 
- nee 
- ja 

Verwijzing (vervolgconsult) 
- nee 
- ja 

Zeker 
n=59 

59 

Onzeker Totaal 
n=27 n=86 

27 86 

50 (85%) 17 (63%) 67 (78%) 
2 8 10 
729 

51 (86%) 24 (89%) 75 (87%) 
8 3 11 

54 (92%) 23 (85%) 77 (90%) 
549 

59 25 
2 

84 
2 

Tabel 3 H erhalingsconsulten en tijdsduur tussen eerste en laatste 
consult tijdens 86 episoden van scabies. Aantallen en percentages. 

Herhalingsconsulten Zeker Onzeker Totaal 
n=59 n=27 n=86 

Geen 42 (71 %) 15 (56%) 57 (66%) 
Binnen 1-4 weken 13 11 24 
Na >4 weken 4 1 5 
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gnose en een negatief of niet te vervaardi
gen preparaat ligt het wellicht meer voor de 
hand het voorlopig bij de symptoomdia
gnose jeuk of prurigopapels te houden, en 
het beloop af te wachten, al dan niet met 
een symptomatische therapie met antihis
taminica. De proefbehandeling met gam
mexaan is tenslotte geen sinecure in zijn 
adquate uitvoering en ook de onzekere 
diagnose schurft wordt door menig patient 
als enigszins genant ervaren. Bovendien is 
gammexaan een toxisch middel. 

De gevonden incidentie ligt, vergeleken 
met Nederlandse cijfers, enigszins aan de 
hoge kant. 1-3 Dit geldt ook bij een globale 
correctie voor onzekere diagnosen en leef
tijd. Vergeleken met de Britse morbidi
teitsgegevens uit de huisartspraktijk is de 
gevonden incidentie echter niet hoog of 
zelfs aan de lage kant. 4 5 Vit de gegevens 
van het Transitieproject wordt bovendien 
duidelijk dat de incidentie per praktijk 
sterk kan varieren: 23 van de 43 in het 
Transitieproject geregistreerde zekere en 
onzekere gevallen van scabies werden vast
gesteld in drie van de negen praktijken. 3 

Het is aannemelijk dat er een zeker ver
band bestaat tussen praktijksamenstelling 
en incidentie. 

In het Transitieproject bleef het contact 
met de huisarts in 70 procent van aIle 
episoden van scabies beperkt tot een con
sult. Dit komt overeen met het percentage 
in dit onderzoek. Het percentage herha
lingscontacten lijkt voor zo'n simpel ziekte
beeld aan de hoge kant, maar is niet uitzon
derlijk: bij dermatophytosis - een met sca
bies vergelijkbare maar veel frequentere 
aandoening - telt 25 procent van de episo-
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den een of meer herhalingscontacten.3 

Het gevonden percentage onzekere dia
gnosen in dit onderzoek komt overeen met 
de cijfers uit het Monitoring- en het Transi
tieproject. Vergeleken met de 14,5 procent 
onzekere diagnosen voor aIle geregistreer
de diagnosen in het Monitoringproject 
vormt onzekerheid omtrent de diagnose 
dus een belangrijk aspect van scabies in de 
huisartspraktijk. Dit is waarschijnlijk een 
onoplosbaar probleem, aangezien aIleen 
huisartsen met scabies in de beginstadia 
geconfronteerd worden. Leerboekenken
nis of ervaring uit de dermatologische kli
niek, waar waarschijnlijk weinig gevallen 
en dan nog slechts klassieke eindstadia 
worden gezien, zal huisartsen weinig kun
nen helpen. Wellicht zal de huisarts de 
onzekerheid enigszins kunnen beperken 
door het vervaardigen van een huidprepa
raat en door te informeren naar jeuk en 
uitslag bij partners of bedgenoten, maar 
proefbehandelingen met gammexaan op 
grond van het klinische beeld zullen tot het 
therapeutische arsenaal blijven behoren. 

En dan is al met al de prognose van de 
behandeling van scabies niet zo somber als 
enkele hardnekkige gevallen soms doen 
lijken. 
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Abstract 
Meijman FJ. The therapy of scabies: simple and 
easy? Huisarts Wet 1989; 32(12): 465·7. 
In practice, itch after treatment for scabies can 
be rather persistent. A retrospective investiga
tion into the incidence, therapy and course of 
scabies was therefore carried out in two general 
practices in Amsterdam with approximately 8000 
patients in total. Eigthy-six well documented 
new cases were found over a period of four years: 
in 59 of these cases the diagnosis was certain. 
Practically all patients were treated with a hex
achlorocyclohexane ointment (gammexane). 
Nineteen patients also received antihistamine 
tablets, mainly during the first consultation in the 
case of an uncertain diagnosis but more frequent-
1y during a follow-up consultation in the case of a 
certain diagnosis. Of all patients, eleven were 
prescribed a corticosteroid ointment during a 
follow-up consultation and nine a repeat of the 
gammexane cure; two patients were referred to a 
dermatologist. The interval between the first and 
the last consultation for scabies was usually not 
more than four weeks. 
Key words Family practice; Scabies. 
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