
 

Luizenprotocol Bosschool 
 

Controle en behandeling: ‘kammen – kammen - kammen’ 
 
Maar eerst: Wat is hoofdluis ? 
De hoofdluis is een parasiet: het beestje leeft van mensenbloed. Hij zoekt graag behaarde en warme 
plekjes op zoals achter de oren, in de nek of onder een pony. Een volwassen hoofdluis is ongeveer zo 
groot als een sesamzaadje. Hij is grijsblauw of, nadat hij bloed opgezogen heeft, roodbruin van kleur. 
Mensen en alle diersoorten hebben een eigen luizensoort. Hondenluizen kunnen bijvoorbeeld niet op 
mensen overleven en andersom. 
De eitjes van de hoofdluis, de neten, zijn ongeveer 1 millimeter groot en zijn doorzichtig, grijswit of 
zwart. Ze lijken enigszins op roos. Maar roos zit los, terwijl neten juist aan de haren kleven/vast zitten. 
Levende neten zitten ongeveer tot 2 cm van de haarwortel. Neten die op grotere afstand zitten leven 
meestal niet meer of zijn al uitgekomen. 
Hoofdluis kan kruipen en verspreidt snel. Een jonge hoofdluis komt na 7 tot 10 dagen uit het ei en 
is  7-10 dagen daarna volwassen. Alleen volwassen hoofdluizen kunnen eitjes leggen. 
Een hoofdluis leeft ongeveer één maand en legt in elke dag 5 of 6 eitjes. Uit deze eitjes komen weer 
nieuwe hoofdluizen. Snel ingrijpen is bij hoofdluis dus belangrijk. 
 
Controleren 
Het is belangrijk om regelmatig te controleren op hoofdluis. Dan worden de luizen in een vroeg 
stadium ontdekt en is de behandeling eenvoudiger. Als u controleert op hoofdluis, kijk 
dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo 
groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige, grijswitte of zwarte puntjes die strak aan 
de haren kleven? Dat zijn de neten. Constateert u luis of neten bij een van uw kinderen controleer 
dan ook de rest van uw gezin en meldt dit aan de klassenouders/ leerkracht.  
 
Behandelen: KAMMEN – KAMMEN - KAMMEN 
De beste aanpak is om het haar tenminste twee weken lang elke dag goed door te kammen met een 
fijntandige kam (luizenkam). Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes 
zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken elke 
dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen. 
 
Hoe kunt u kammen? 

 Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen gaat 
makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit 
het haar; 

 Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar met een 
fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid. 
De hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt; 

 Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi deze na afloop 
weg; 

 NETEN kunt u uit de haren verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een 
doekje waar azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los; 

 Spoel de crèmespoeling uit het haar; 

 Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep;  
 



Antihoofdluismiddel met dimeticon (bijv Prioderm) 
De behandeling waarbij u 2 weken kamt, kunt u combineren met een antihoofdluismiddel. Het advies 
is om een smeersel te gebruiken waar dimeticon (bijv Prioderm) in zit. Dat komt in de luchtwegen 
van de luizen, waardoor ze stikken. Hoofdluizen worden steeds vaker resistent voor anti-
hoofdluismiddelen (bijv met malathion of permitrine). Vermijd deze middelen dus. Herhaal de 
wasbeurt na 7-10 dagen. Houd er rekening mee dat zwembaden/ chloor de werking van 
antihoofdluismiddelen teniet kunnen doen.  
Let op! NETEN kunnen niet met antihoofdluismiddels bestreden worden. NETEN dienen echt met 
kammen, met nagels (eventueel azijn) verwijderd te worden. 
 
Zijn er extra maatregelen in de omgeving nodig? 
Nee, luizen verspreiden zich door van het ene haar naar het andere haar te lopen. Een hoofdluis die 
niet meer op een hoofd zit, kan niet lang overleven (max 24 uur). Er zijn daarom weinig aanwijzingen 
voor verspreiding via beddengoed of jassen. Het effect van maatregelen zoals het wassen van 
beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto is dan ook onvoldoende bewezen. Die tijd 
kunt u beter besteden aan kammen!. Ook het gebruik van een luizencape of luizenzak draagt niet bij 
aan het voorkomen van de verspreiding van hoofdluis. 
 

Meer informatie, instructiefilmpjes treft u op de site van RIVM: 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/ 

bronnen: RIVM, GGD & NHG 
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