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HOE ZIEN ZE ERUIT?

Demodex zijn microscopisch kleine mijten 
die van nature op je huid leven en normaal 
gezien geen symptomen veroorzaken.

Bijna iedereen heeft ze, en dat heeft niet 
noodzakelijk iets te maken met een slechte 
hygiëne. Bovendien dragen ze geen ziektes 
over. Demodexmijten komen dus heel vaak 
voor, vooral bij ouderen, maar veroorzaken 
slechts bij sommige mensen huidklach-
ten. Soms kan het aantal mijten toenemen 
door je gezondheidstoestand, je omgeving 
of andere risicofactoren. Een teveel aan  
Demodex verstoort de balans in de huid-
flora, wat ontstekingen van de huid en oog-
leden kan veroorzaken - namelijk rosacea 
(huidaandoening) en chronische blephari-
tis (ooglidrandontsteking).

Demodexmijten zitten vooral in de 
haarzakjes van je wenkbrauwen en 
wimpers en in de vettige poriën op je 
neus, voorhoofd en wangen. 
Er komen 2 soorten voor bij de mens: 
Demodex brevis en Demodex follicu-
lorum.1,2

De Demodexmijten nestelen zich rond 
de ogen in de haarzakjes van je wim-
pers. Daar voeden ze zich met talg en 
huidcellen die zich ophopen rond het 
haarzakje en de ooglidrand 1-3.

Demodexmijten houden niet van 
fel licht. ‘s Nachts verlaten ze de po-
riën en haarzakjes en kruipen ze over 
de huid om zich voort te planten 4,5.

Hun volledige leven, van eitje tot vol-
wassen mijt, duurt 14 à 18 dagen 2,6.

Mond

Gelede poot

Haakjes

Staart

[Ware grootte = 0,15 tot 0,48 mm] LEVENSCYCLUS
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WANNEER WORDT DEMODEX EEN PROBLEEM?

Als het aantal Demodexmijten uitzonder-
lijk veel toeneemt, kan dat zorgen voor 
ongemak en jeuk aan de ogen. Je zult 
misschien merken dat je oogleden er 
pijnlijk uitzien en dat er enkele wimpers 
ontbreken.

Zo’n teveel aan Demodex kan veroorzaakt 
worden door bijvoorbeeld veranderingen 
in je huid of wanneer je een verzwakt  
immuunsysteem hebt 3,7.

ALGEMENE BEVOLKING 
• Als je ouder wordt, krijg je van nature 

meer Demodexmijten op je huid, in het 
bijzonder vanaf je vijftigste 8.

PREVALENTIE VAN DEMODEXMIJTEN PER 
LEEFTIJD

IN HET GEVAL VAN AANDOENINGEN AAN  
DE OOGLEDEN

90 % van de patiënten met chronische 
blepharitis, een ontsteking van de oog-
leden, heeft te veel Demodexmijten 9.

IN HET GEVAL VAN ROSACEA

58,5 % van de patiënten met rosacea
heeft te veel Demodexmijten10.

RISICOFACTOREN 1,8,11,12

Leeftijd

Slechte make-uphygiëne

Verstoorde immuniteit

Het dragen van een bril

Alcoholgebruik & roken

Intolerantie voor
contactlenzen
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WAT ZIJN DE MOGELIJKE SYMPTOMEN?

Als de mijten zeer talrijk
aanwezig zijn, kunnen ze ook

andere oogproblemen
veroorzaken1.

Het kenmerkende klinische
symptoom van een overgroei is

de cilindervormige wasachtige afzetting 
of korstje onderaan de wimpers 13. Je kunt wildgroei van Demodex vrij gemakkelijk

onder controle houden als je het advies
van je oogarts zorgvuldig opvolgt.

OOGAANDOENINGEN

Rode ogen Warrige wimpers Jeuk aan de ooglidrand

Nu en dan wazig zicht Korstjes tussen de wimpers

GOED
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BEHANDELING

Standaardmethodes om je oogleden te reinigen 
volstaan niet voor de behandeling van Demodex- 
blepharitis. Jouw oogarts kan je een behande-
ling aanbevelen die je thuis gemakkelijk zelf kunt 
uitvoeren, zoals je wimpers reinigen met een 
speciaal extract van theeboomolie. Het is weten-
schappelijk bewezen dat terpinen-4-ol, het be-
langrijkste actieve ingrediënt van theeboomolie, 
de wildgroei van Demodex doeltreffend behan-
delt 14,15.

Producten die dit gezuiverde
extract bevatten, zijn het

meest geschikt om Demodex-
blepharitis te behandelen:

laten we Demodex  
onder controle krijgen

zonder in te boeten aan
verdraagbaarheid en comfort

voor je ogen15-17.

Gebruik geen zelfgemaakte middeltjes op 
je oogleden zonder het advies van een 
specialist - zuivere theeboomolie is te 
sterk om in de buurt van je ogen te ge-
bruiken.

TERPINEN-4-OL

• Natuurlijk ingrediënt 15,16.

• Belangrijkste actieve bestanddeel
 van theeboomolie

• Zuiver extract

• Goed verdragen

Blephademodex®-doekjes bevatten enkel het  
gezuiverde theeboomolie-extract, voor een opti-
male verdraagbaarheid en doeltreffendheid 15-17.

WAARSCHUWING

Verdraag-
baarheid

Doeltreffend-
heid
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LATEN WE AFREKENEN MET DEMODEX!

Een succesvolle behandeling van Demo-
dex-blepharitis bestaat uit twee stappen:

• Een intensieve fase van één maand, 
waarbij behandeld wordt met een  
middel dat terpinen-4-ol bevat, zoals 
Blephademodex®

• Een onderhoudsfase om de sympto-
men weg te houden, met producten 
die speciaal ontwikkeld zijn om oogle-
den te reinigen, zoals Blephaclean®.

Aangezien de mijten
‘s nachts het haarzakje

verlaten, is het beter om
je huid te behandelen net

voor je naar bed gaat.

DE BEHANDELING IS BEDOELD OM:

• het aantal Demodexmijten te verminderen

• het risico op herbesmetting te verlagen

• de symptomen te verlichten

BEIDE FASEN ZIJN BELANGRIJK OM DEMODEX TE VERMINDEREN
EN MOETEN ZORGVULDIG OPGEVOLGD WORDEN

Doekjes met
terpinen-4-ol

Intensieve behandelingsfase Onderhoudsfase

Speciaal ontwikkelde producten 
om oogleden te reinigen
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GEBRUIKSAANWIJZING VOOR
BLEPHADEMODEX®

PREVENTIE

• Was je handen

• Open een zakje

• Voor elk oog:

 - Leg het doekje op de top van je wijsvinger 
en wikkel het errond

 - Houd je oog gesloten en breng het kom-
pres zachtjes aan op je oogleden en de 
wimperbasis

 - Masseer de oogleden voorzichtig en verwij-
der zachtjes korsten of afscheiding

• Houd je oog na de behandeling gedurende 
15 seconden gesloten

• Gebruik 1 doekje per oog

• Niet spoelen

De beste manier om het aantal 
Demodexmijten te verminde-
ren is door de omgeving rond 
je oogleden schoon te houden. 
De persoonlijke hygiënepro-
ducten die je regelmatig ge-
bruikt, kunnen de mijten niet 
doden.

Verwijder elke avond je make- 
up.

Ververs je beddengoed regel-
matig om herbesmetting te hel- 
pen voorkomen18.

Sommige (huid)aandoeningen, 
zoals rosacea, kunnen je ge-
voeliger maken voor Demodex 
blepharitis. Raadpleeg je arts 
voor advies1,11.

Ooglidhygiëne

Make-up

Beddengoed

Bepaalde
geneesmiddelen
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- MEDISCH HULPMIDDEL -

BLEPHADEMODEX®

 STERIELE DOEKJES 2.5% terpinen-4-ol

Voor de dagelijkse behandeling
van de oogleden in geval van

Demodex-aantasting

Steriele kompressen

• BLEPHADEMODEX® verlicht de sympto-
men van een Demodex-aantasting, zoals 
jeuk, een brandend gevoel, droge huid en 
ontsteking van de ooglidrand 17.

• De roodheid op de ooglidrand en het gevoel 
dat er iets in je oog zit, vermindert 17.

Een innovatieve formule met:

• Terpinen-4-ol, het actieve, gezuiverde  
theeboomolie-extract 

• Natriumhyaluronaat, de natuurlijke  
vochtinbrenger voor de huid
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