
 
HOOFDLUIS  Informatie en adviezen voor ouders en verzorgers 

van kinderen van 4 tot 12 jaar 
 
 

Luizenweetjes 
 

  bij opgravingen in duizend jaar oude Viking nederzettingen in Groenland werden in de resten 
al luizen aangetroffen 

  geschat wordt dat er wereldwijd ongeveer zes tot twaalf miljoen mensen (kinderen) last van 
hoofdluis hebben 

  hoofdluis komt vooral voor bij kinderen tussen drie en twaalf jaar en vormt op basisscholen 
een probleem  

  hoofdluis is op de middelbare school meestal geen probleem meer 
  de ontwikkeling van eitje (neet) tot kleine luis duurt ongeveer een week 
  een jonge vrouwtjesluis kan na 7 - 10 dagen groeien, zelf weer eitjes leggen (ongeveer 250 

eitjes in haar leven 
  een volwassen vrouwtjesluis is ongeveer 3 mm lang, een mannetjesluis is iets kleiner 
  mensenluizen leven van mensenbloed; ze voeden zich 3 tot 6 keer per dag 
  hoofdluizen overleven maar één tot twee dagen buiten de mens 
  luizen hebben een voorkeur voor warme, vochtige en donkere plekken op de hoofdhuid zoals 

onder de pony, achter de oren en in de nek 
  hoofdluis is heel besmettelijk maar brengen geen ziektes over 
  je kunt niet immuun worden tegen hoofdluis 
  hoofdluis kan je niet voorkomen door extra vaak haren te wassen  
  openlijk praten over hoofdluis met kinderen en de ouders helpt het taboe te doorbreken. 

 
 
Hoofdluis, hoe ziet dat eruit? 
Als je hoofdluis hebt, zitten er luizen en eitjes van die luizen in je haar. De luizen zijn kleine 
grijsblauwe (na het bloedzuigende roodbruine) beestjes van een paar millimeter groot. De eitjes van 
die luizen (neten) lijken op roos, alleen kleven neten heel vast aan het haar.   
 
Hoofdluis, hoe kom je eraan?  
Iedereen kan hoofdluis krijgen. De luizen lopen namelijk over van het ene hoofd naar het andere.  
Als er hoofdluis in de omgeving (school, crèche, vriendjes etc.) is gesignaleerd, is het verstandig om 
de haren te controleren. Constateert u hoofdluis in uw gezin dan is het heel belangrijk om de omgeving 
te waarschuwen. 
 
Hoe merk je dat je kind hoofdluis heeft?  
Luizen kunnen klachten geven zoals jeuk op het hoofd maar dat hoeft niet. De eitjes worden op het 
haar vlak bij de hoofdhuid gelegd. Oude(lege) neten blijven aan het haar vastzitten. Deze ‘lege neten’ 
zitten meestal meer dan 2 cm van de hoofdhuid af. Ze vormen geen gevaar meer.  
 
Doorzoek het haar van uw kind wekelijks met een fijntandige luizen- of netenkam, vooral dicht tegen 
de hoofdhuid.  
Is er sprake van hoofdluis, controleer de gezinsleden dan allemaal en vergeet u zichzelf niet!  
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UITKAMMETHODE 
 
 

 
 
 

 
 Schaf een fijntandige kam aan; hiermee verwijdert u zowel luizen als neten. Bij 

gekruld, dik of lang haar, kunt u kiezen voor een (metalen)kam met extra lange tanden 
 

 Sommige ouders kiezen ervoor de haren kort te (laten) knippen, dat maakt het 
kammen gemakkelijker 

 
 Maak het haar goed nat en verdeel crèmespoeling door het haar; het kammen gaat dan 

makkelijker (weer uitspoelen na het kammen) 
 

 Bescherm de ogen met een washandje 
 

 Beginnen bij het ene oor en zo richting het andere oor  
 

 Neem een haarlok zo dik als een pink, goed strak houden, de kam vlak tegen het hoofd 
aan in de haarlok steken en er door trekken 
 

 Vastgeplakte (lege) neten laten makkelijker los als je dept met een mengsel van 1 deel 
water en 1 deel natuurazijn 

 
 Steek de tanden van de kam door een verbandgaasje. Na het kammen haal je het 

gaasje uit de kam; de neten zitten dan in het gaasje en de kam blijft schoon 
 

 Kam de haren boven een vel wit papier of boven de wasbak; de luizen kunnen dan 
snel weggegooid of weggespoeld worden  

 
 Kam het haar elke dag totdat u geen (levende) luizen of neten meer vindt  

(twee weken) 
 

 Was de gebruikte kammen dagelijks in de afwasmachine op 60 graden, kook ze  
5 minuten uit in kokend water of desinfecteer ze met 70% alcohol (verkrijgbaar bij  
de drogist). Vet de kam daarna eventueel in met vaseline of olie. 

 
 


