
 

Zie ook RIVM hoofdluis 
video:  
https://www.rivm.nl/hoofdluis 

 

 

Luis in je haar? 
Kammen maar! 

 

Luizen zijn parasieten. Het zijn 

grijsblauwe beestjes van een paar 

millimeter groot. Als ze bloed 

hebben opgezogen zijn ze 

roodbruin. Ze zitten graag op 

warme plekjes: in het haar in de 

nek, achter de oren of onder de 

pony. Hun eitjes (neten) zijn 

grijswitte stipjes die hardnekkig 

aan de haren plakken. Vaak zitten 

neten dichtbij de hoofdhuid. 

 

 

Wist je dat ... 

Hoofdluis nooit 100 

% te voorkomen is? 

Regelmatig 

controleren scheelt 

een hoop werk 

achteraf. De 

hoofdluis kan op elk 

hoofd gaan zitten, 

met hygiëne heeft 

dat niets te maken. 

Hoe behandel je hoofdluis? 

• Dagelijks, gedurende twee weken, natte haren kammen met een netenkam. 

• Gebruik crèmespoeling tijdens het kammen. 

• Houdt het hoofd voorover boven een wasbak en kam het haar van achter 

naar voren met een luizenkam, tegen de schedelhuid aan; start bij het 

ene oor en schuif na elke kambeweging op naar het ander oor. 

• Vastgeplakte neten kunnen eventueel losgeweekt worden door te deppen 

met azijn. 

• Veeg de luizenkam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek 

en kijk of er luizen op het papier zichtbaar zijn. 

• Spoel de crèmespoeling uit. 

• Controleer vervolgens het haar achter de oren en in de nek op 

de aanwezigheid van luizen. 

• De kambehandeling kan gecombineerd worden met het gebruik van een 

geregistreerd antihoofdluismiddel. 

klik hieronder voor meer informatie: 

 

Controleren 
In verband met  de coronamaatregelen vindt de hoofdluiscontrole niet of 
nauwelijks op school plaats. Controleer daarom uw kind iedere maand 
thuis op hoofdluis en/ of neten, in ieder geval na elke vakantie. 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 of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de 
eitjes van de hoofdluis (neten). 

Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en 
vertel directe contacten dat u of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. 
Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van vrienden van de 
kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten) 
controleren op hoofdluis. 
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