
  

Belangrijke informatie over hoofdluis 

Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar houden ze zich in 

leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen.  

Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te voorkomen 

dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar te controleren. Als 

kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis 

tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw besmetten. 

Begin de behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag!!  

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 of grijswit. Ze lijken 

op roos. Maar roos zit los, terwijl neten juist aan de haren kleven. 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. 

 

 

 

Behandeling van hoofdluis: als uw kind al luizen 

of neten heeft. 

- Start zo snel mogelijk met de behandeling. U gebruikt hiervoor 

een anti-hoofdluismiddel met de werkzame stof “Dimeticon”. 

Deze stof is niet gevoelig voor de resistentie van hoofdluizen. 

- Behandel het haar na 1 week opnieuw met hetzelfde middel. 

- Kam de haren gedurende een periode van 2 weken 3 keer per 

dag met een fijntandige luizenkam. Er zijn producten waar een 

luizenkam bij zit. Om het kammen gemakkelijker te maken kunt 

U het vochtige haar voorzien van creme-spoeling om 

vervolgens het haar te kammen met de luizenkam. Na het 

kammen van het volledige haar (werk hierbij van oor naar oor, 

pluk voor pluk) kunt U de creme-spoeling uitspoelen.  

- Voordat U met kammen begint, neem een gaasje en klap deze 

helemaal uit. Sla deze om de kam heen en start met kammen. 

Sla na iedere pluk het gaasje opnieuw om. Zo voorkom je dat er 

neten achter blijven in de kam en zie je wat je uit het haar 

kamt.  

- Om de neten gemakkelijker te verwijderen kunt U het haar 

weken in Azijn. Hierdoor laten de neten los en zijn ze 

gemakkelijker uit het haar te kammen.  

- Laat uw kind net langer haar het haar vast dragen,  bij voorkeur 

in de vorm van 1 of 2 vlechten, zo is de kans op het overlopen 

van de luizen van het ene op het andere kind kleiner. 

 

 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Controleren_en_behandelen
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Controleren_en_behandelen
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAlJzVmKTWAhVRL1AKHdxfD-YQjRwIBw&url=https://www.drogisterij.net/gezondheid/gezondheidsprod/hoofdluis/prioderm-dimeticon-stuk-8712207040469&psig=AFQjCNHupGgYsvhcWO7HDkind9XI8Eb5fg&ust=1505461866725269


 

Preventie van hoofdluis: het vóórkomen van 

hoofdluis bij uw kind 

- Druppel dagelijks een paar druppels Tea Tree olie op het haar 

van uw kind, een druppel achter ieder oor, een druppel in de 

nek een een druppel op de kruin volstaat. Indien U de geur 

vervelend vindt kunt u dit maskeren met wat parfum 

- Bij de drogist is een preventie-spray verkrijgbaar, deze geur- en 

kleurloze spray draagt bij aan de preventie van hoofdluis. 

- Draag het langere haar van uw kind vast, bij voorkeur in 1 of 2 

vlechten. Dit maakt het voor de luizen moeilijker om over te 

lopen van het ene naar het andere kind.  

- Hoofdluizen houden niet van haar stylingproducten, gebruik bij 

uw zoon of dochter met kort haar een stylingproduct als 

haargel, mousse of haarlak. 

 

Luizenkam of netenkam 

De luizenkam is de kam met plastic tanden (hier kun je het haar mee 

controleren op hoofdluis) en de andere kant van de kam is de 

netenkam en heeft metalen tanden. Met de netenkam kun je 

eventueel gevonden hoofdluizen en neten direct verwijderen. Let op: 

met een luizenkam kun je geen (dode) neten uit het haar verwijderen 

omdat de plastic tanden van een luizenkam om de neet heen gaan. 

Ontdek je luizen of neten in het haar van je kind, gebruik dan een 

netenkam om hoofdluis te behandelen.  

 

 
Wij kunnen niet zonder uw hulp! Laten we er met zijn allen  

voor zorgen dat we de luizen snel onder controle hebben! 

Zijn er vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag! 

Luizen controle De Toermalijn  0497382288 

 

http://www.hoofdluizen.nl/hoofdluis-behandelen-0

