
 
Doe de hoofdluisquiz! 
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Hoe ontdek je hoofdluis? 
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Als u controleert kijk dan goed tussen de haren, vooral 
achter de oren en in de nek. U ziet de hoofdluizen dan bewegen. Ook als u geen luizen ziet maar wel 
grijswitte puntjes, is er waarschijnlijk sprake van hoofdluis. Die puntjes, de eitjes (neten), kunnen zich 
ontwikkelen tot luizen.  
 
Doe de controle van het haar met een fijntandige kam, zoals een luizenkam. Hiermee kunt u luizen uit het 
haar kammen. Kam boven wit papier of de wasbak. De luizen zullen op het papier of in de wasbak vallen als 
kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Wanneer u controleert zonder te kammen, is de kans groot 
dat u luizen mist.  
 
Als ik luizen heb ontdekt, wat dan? 
Neem de volgende stappen: 
1.Controleer alle gezinsleden. 
2.Behandel gezinsleden die hoofdluis hebben.  
3.Vertel iedereen in de directe omgeving dat uw kind hoofdluis heeft. Denk aan school, kinderopvang, 
(sport)clubs, opa’s oma’s, buren, de oppassen en ouders van vriendjes.  
 
LET OP!  
DOOR HET GEBRUIK VAN DE BESTRIJDINGSMIDDELEN GAAN DE LUIZEN DOOD, 
MAAR NIET DE NETEN. 
DE NETEN MOETEN VERWIJDERD WORDEN DOOR HET KAMMEN! 
DAAROM IS JUIST HET KAMMEN ZEER BELANGRIJK!  
 
Behandeling 
Veel mensen hebben goede ervaringen met het doden van luizen en het loslaten van de neten met azijn.  
De kosten zijn laag en het is niet schadelijk voor het haar of de hoofdhuid.  
 
Werkwijze 

 Het haar en hoofd nat of droog insmeren met wat azijn. 

 Handdoek om het haar wikkelen.  

 Laat het enkele uren intrekken.  

 Kam hierna het haar door met cremespoeling en controleer de kam op luizen en neten.  
 
De behandeling met azijn kan het best enkele keren herhaald worden. 
 
Als ik kies voor een antihoofdluismiddel, welk middel dan? 
Er zijn in Nederland verschillende antihoofdluismiddelen verkrijgbaar in de vorm van een lotion of shampoo. 
Deze middelen hebben de volgende werkzame stoffen: 

 dimeticon 

 malathion 

 permetrine  
Tegen malathion en permetrine is de hoofdluis steeds vaker resistent (ongevoelig). Daarom hebben 
middelen met dimeticon de voorkeur. Tegen deze middelen is geen resistentie mogelijk, omdat dimeticon 
een andere werking heeft (het verstikt de luis).  
Let op: een kind dat behandeld is met een middel waar malathion in zit, mag op de dag van de 
behandeling niet zwemmen. Dit omdat chloor de werking van malathion tegengaat. Vraag eventueel 
advies aan apotheek of drogist. 
  
Hoe werkt de uitkambehandeling? 
Kam gedurende 2 weken elke dag het haar met een fijntandige kam, in combinatie met crèmespoeling.  
U gaat als volgt te werk: 

 Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar. Bescherm de ogen met een 
washandje en kam dan eerst met een gewone kam de klitten weg. Spoel dit niet uit. 

 Houd het hoofd voorover boven een wasbak of een stuk wit papier. Pak een fijntandige kam en kam het haar 
van achter naar voren, tegen de hoofdhuid aan; start bij het ene oor en schuif, plukje voor plukje, na elke 
kambeweging op naar het ander oor.  

 Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een wit papieren servet of zakdoek en kijk of u luizen 
ziet. Spoel gevonden luizen door de wc of wasbak. 

 Spoel vervolgens de crèmespoeling uit het haar. 

 Na gebruik de kam goed reinigen met water en zeep en de luizen en neten verwijderen.  

Voor meer info:www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoofdluis  
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