
Stellingen avond 3: 
1) Mannen kunnen niet geïnfecteerd raken met trichomonas vaginalis. 

Antwoord: Onjuist. Zowel mannen als vrouwen kunnen de parasiet bij zich dragen en 

geïnfecteerd raken. Vrouwen hebben vaker last van een besmetting met trichomonas 

vaginalis.   

2) De behandeling van hoofdluis bestaat uit twee weken dagelijks kammen met een 

luizenkam, een antihoofdluismiddel en aanvullende maatregelen zoals het wassen van 

kleding, beddengoed, knuffels en het gebruik van luizencapes.  

Antwoord: onjuist --> De behandeling van hoofdluis bestaat inderdaad uit twee weken 

dagelijks kammen met een luizenkam, eventueel aangevuld met antihoofdluismiddel op de 

eerste en de achtste dag. De genoemde aanvullende maatregelen werden voorheen wel 

geadviseerd, maar zijn nu al jaren achterhaald en niet meer nodig! Zie folder “hoofdluis” van 

het RIVM. 

3) Een dikkedruppelpreparaat wordt verkregen middels een druppel urine. 

Antwoord: Onjuist, het wordt verkregen met een druppel bloed. 

4) Het hebben van aarsmaden geeft kans op ernstige complicaties. Juist/onjuist. 

Antwoord: Onjuist --> aarsmaden zijn onschuldig en zorgen niet voor complicaties. 

5) De diagnose schurft is gemakkelijk te stellen, omdat gangetjes van de schurftmijt in de huid 

altijd gemakkelijk zijn te vinden.  

Antwoord: Onjuist, in veel gevallen zijn de gangetjes niet of erg moeilijk in de huid te vinden. 

Als er een sterk vermoeden is door bijvoorbeeld heftige jeukklachten voornamelijk in de 

nacht, dan kan er worden besloten om te starten met de behandeling.  Om zekerheid te 

krijgen over de diagnose kan  een microscopisch preparaat van de huid worden gemaakt of 

PCR worden ingezet. 

6) In de sauna heb je een grotere kans op het oplopen van een schimmelnagel.  

Antwoord: Juist --> De sauna is een plek waar schimmels zich makkelijk kunnen verspreiden 

door het vochtige milieu en doordat veel mensen er op blote voeten lopen en zo de 

schimmel kunnen verspreiden.  

7) De parasiet Toxoplasma gondii is te vinden in oöcysten in kattenontlasting of in voedsel 

zoals onvoldoende gaar vlees. 

Antwoord: juist 

8) Diarree ten gevolge van een infectie van de darm door een parasiet komt alleen voor in 

minder ontwikkelde landen.  

Antwoord: onjuist. 


