
Schimmelinfectie 

Afspraken naar aanleiding van ouderavond van 26-03-2018 

Spreker: Dr Flipse van Agentschap gezondheid en zorg, CLB-arts dr. Marzol was ook aanwezig. 

 

De schimmelinfectie die is vastgesteld bij enkele van onze leerlingen is hardnekkig. Het gaat om 

Microsporum audouinii. De klas waar de eerste meldingen vandaan komen is gescreend op vrijdag 9 

maart 2018 door dr. Flipse. Er werden huidstalen afgenomen. Vrijdag 30 maart zijn de resultaten 

hiervan bekend en zullen de ouders een brief krijgen met daarop de resultaten en de aanbevelingen. 

Ook voor de school zullen op basis van de resultaten aanbevelingen worden geformuleerd. 

Het schijnt zo te zijn dat vanuit onze derde kleuterklas de schimmelinfectie zich verspreid heeft, ook 

via broers en zussen. Nadat de letsels genezen zijn kan een nieuwe besmetting voorkomen, er is geen 

immuniteit. 

De schimmel wordt waarschijnlijk doorgegeven door contact, dus ook via muts, handdoek,…. Het ene 

kind zal er meer gevoelig voor zijn dan het andere. 

Een overzicht van de aanbevelingen 

 School Thuis  

Huisarts/kinderarts raadplegen  4 weken behandelen 

Hygiëne -Letsel afdekken (opletten voor 
stigmatisering!!!) 
-Gebruik van seleniumzeep 
(schimmelwerend) 

-Letsel afdekken 
-Gebruik selenium zeep en/of -
shampoo 

Poetsen  -Nat poetsen 
-Stoffen en pluchen materialen 
vermijden, minimaal wassen op 
60° 

-Nat poetsen (liever geen 
stofzuiger) 
-Opletten met dekens en 
kussens in zetels 

Preventie  -Geen verkleedpartijen 
-Verspreiding door jassen, 
mutsen, … we zoeken hiervoor 
een oplossing. 
-Turnen: in de turnzak een 
plastic zak voor de ‘gewone’ 
kledij tijdens de turnles. Na de 
les plastic zak weer in de 
turnzak. 
-Zwemmen: idem. Ook opletten 
met handdoeken! 

CLB1 
-iedereen in gezin eigen 
haarborstel, muts, handdoek,… 
-bij huidletsel 
huisarts/kinderarts raadplegen 
-huisdieren die vaak krabben of 
kale plekken hebben: raadpleeg 
dierenarts 
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 Uit brief aan ouders n.a.v. meldingen van schimmelinfectie, meegegeven aan klas waarin kind met infectie 

zich bevindt. 



Infobrief schimmelinfectie 

 

In de school van uw kind is een huidschimmelinfectie vastgesteld. 

Met deze brief willen we u informeren over wat dit betekent voor u. 

 

Wat is een huidschimmelinfectie? 

Een schimmelinfectie van de huid kan zich op verschillende plaatsen op het lichaam voordoen:  

- op het lichaam wordt het Tinea corporis genoemd (ringworm of Katrienewiel zijn andere 

benamingen) 

- op de hoofdhuid spreekt men van Tinea capitis (hoofdschimmel) 

 

Symptomen 

Kenmerkende letsels zijn schilferende plekken van ongeveer 1 cm groot, rode vlekken, soms jeuk, 

zwelling of ook afscheiding. In het haar kunnen fijne schilfers te zien zijn. De plekken op de hoofdhuid 

kunnen het haar aantasten en kale plekken veroorzaken. Daarom is een correcte behandeling 

noodzakelijk. 

Bij personen met een verminderde afweer kan dergelijke infectie ernstiger verlopen (transplantatie, 

hiv, corticoïden). 

Besmettelijkheid 

Schimmelinfecties worden overgebracht via sporen van de schimmel die op de huidschilfers of haren 

zitten. Direct huid/huid contact of haarcontact vormt een risico.  

De sporen kunnen lang overleven buiten het lichaam. Kleding, hoofddeksels, gestoffeerde stoelen, 

bedlinnen, handdoeken, haarborstels, kammen, haarspelden, kappersinstrumenten kunnen een 

besmetting overdragen. 

Ook dieren kunnen drager zijn van schimmelinfecties, zowel huisdieren als boerderijdieren. 

Personen die onvoldoende behandeld werden kunnen eveneens nog besmettingen veroorzaken. 

 

Incubatietijd (tijd tussen besmetting en ontstaan van klachten)  

Na de besmetting kan het 10 dagen tot 3 weken duren vooraleer de eerste klachten ontstaan. 

Diagnose 

De diagnose wordt gesteld door uw arts aan de hand van een lichamelijk onderzoek. De arts kan in 

sommige gevallen beslissen een bijkomend laboratoriumonderzoek te doen.  

 

Aanpak 

Veelal wordt  een besmetting als onschuldig beschouwd. Toch kan een onbehandelde infectie de 

oorzaak zijn van haaruitval met soms blijvende kale plekken tot gevolg. 

Daarom zijn een vroegtijdige diagnose en een correcte behandeling van belang. 

 

Handhygiëne is een belangrijke maatregel. Was de handen regelmatig met water en vloeibare zeep. 

Papieren handdoekjes zijn tijdens een besmettelijke periode veiliger dan een gewone handdoek. 

Borstels, kammen e.d. kan u reinigen (draag hierbij wegwerphandschoenen) en ontsmetten met 70% 

ontsmettingsalcohol. Gebruik kammen en borstels niet voor meerdere personen. 

Kleding, bedlinnen, mutsen, hoofddeksels, knuffels kan u wassen op 60°C. Denk ook aan de 

verkleedkoffer. 

Zitbanken, zetels, autostoelen, e.d. kan u stofzuigen. 

Reinig de omgeving door ‘nat schoon te maken’ waardoor de sporen beter worden opgeruimd. 



 

Draag wegwerphandschoenen wanneer u de letsels bij uw kind, huisgenoten of huisdieren aanraakt. 

 
Wat moet u nu doen? 

Indien uw kind nu of binnen enkele weken verdachte huidletsels vertoont, raadpleegt u best uw 

huisarts, kinderarts of huidarts. Een behandeling dient zo vlug mogelijk gestart te worden.  

Uw kind mag wel naar school indien het behandeld wordt.  

Zwemmen op zich geeft geen risico op transmissie, maar het delen van een duikbril, badmuts, kam, 

handdoek, kledij of het samen omkleden moeten vermeden worden. 

Sportlessen met weinig contact en met een goed afgedekt letsel zijn geen probleem. 

 

Verkleedpartijen dienen vermeden te worden.  

Mutsen en sjaals kan u in de mouw van de jas stoppen in plaats van ze aan de kapstok te hangen. 

 

Uw arts zal een behandeling voorschrijven.  

Bij beperkte letsels op het lichaam kan een lokale behandeling volstaan, maar behandel tot één week 

na het verdwijnen van de klachten. 

Wanneer het om meer dan 1 letsel gaat of bij een hoofdschimmel is een behandeling met medicatie 

in te nemen via de mond nodig. De behandelduur bedraagt meestal 4 tot 6 weken, soms langer.  

 

Neem de voorgeschreven behandeling helemaal uit ook al zijn de klachten reeds verdwenen. 

 

Laat huisdieren met verdachte tekens (bv. rode vlekken of kale plekken) nakijken en behandelen via 

de dierenarts. Katten kunnen drager zijn van een schimmel zonder er zelf last van te hebben. 

 


