
 

HOOFDLUIS, en nu? 

 

De Cyclus van de hoofdluis: 

Een hoofdluis kan in haar leven tot zo'n 300 neten leggen. Na 

maximaal 36 dagen sterft de hoofdluis. Een hoofdluis wordt 

ongeveer 3 mm lang. Hoofdluizen kunnen hun kleur aanpassen 

aan de haarkleur, waardoor ze moeilijk zijn op te sporen.  

 

Volwassen luizen leggen 6 tot 8 eitjes per etmaal. Deze eitjes 

worden ’s nachts gelegd en we noemen ze neten. Een neet 

oftewel een luizenei wordt vastgeplakt met een sterke kleefstof vlak bij de hoofdhuid op 5 tot 7,5 mm afstand 

van de hoofdhuid en het liefst op de warmste plekken, zoals achter de oren, in de nek of onder de pony van een 

kind. De neten zijn witgrijs van kleur en ongeveer 1 mm groot. Ze zitten stevig vast. Na 7 tot 9 dagen komt de 

luis uit het luizenei. Na een dag of 7 hebben wij te maken met een volwassen en geslachtrijpe luis. dan begint de 

hele cyclus opnieuw. Zonder voeding overleven hoofdluizen nog een dag of twee. De neten komen zelfs nog na 

een dag of zes uit, los van ons lichaam. 

 

Wat kunt u doen:  

Preventief: (dus ook als uw kind geen luizen of neten heeft) 

- Uw kind(eren) minimaal 1x per week goed controleren op luizen of neten.  

- Preventief uw kind 1x per week conform de natkam methode even behandelen. Dit is geheel kindvriendelijk 

en is een extra maatregel in geval u luizen over het hoofd heeft gezien.  

- Alle meisjes de haren invlechten of een staartje in doen.  

 

Bij constatering:  

- kammen – kammen – kammen! Uw kind(eren) behandelen conform de nat-kam methode (zie onder) of 

anti-luizenshampoo.   

- Dit meteen melden aan ouders van vriendjes of vriendinnetjes waar is gespeeld/gelogeerd zodat die ook 

even extra kunnen controleren 

- Maak twee setjes per kind van een pyjama, kussensloop en eventuele knuffel. Wissel iedere dag om en leg 

de andere set in de diepvries. Dan hoeft u niet alles te wassen en te stofzuigen. Indien er een echte uitbraak 

is, kan het zeker geen kwaad om de meest gevoelige plaatsen in huis wel even extra te stofzuigen (de bank 

waar op wordt gelegen, een fatboy, de autostoel). U kunt dan ook een aantal setjes kleding apart houden en 

die iedere dag wassen in 60 graden. Als u de kledingkast verder dan dicht houdt kan de besmetting 

geminimaliseerd worden.  

 

De nat-kam methode: Deze is goedkoop, zacht voor de hoofdhuid en preventief te gebruiken. 

Daarnaast is hij het meest effectief als het gaat om het verwijderen van luizen.  

Met nat-kam methode bedoelen we een reeks van 4 beurten op 14 dagen (d.w.z. om de 3 à 4 

dagen) die dienst doet als behandeling. Je gebruikt een goede luizenkam en een gewone condi-

tioner of balsem die op nat haar wordt aangebracht. De luizen zijn door het vocht en de 

conditioner niet meer in staat om te bewegen. Ze blijven in het schuim kleven. Daardoor wordt 

het makkelijker om luizen uit te kammen met de luizenkam. 

 

Maak het haar zeer nat. Het kind zit eerst voorovergebogen. Breng zeer veel 

conditioner op het haar aan (gewoon instrijken, niet draaien).Kam met een 

gewone kam van achter naar voor tot er geen knopen meer in het haar zitten. Kam met een 

luizenkam van achter naar voor (dus van de nek naar het voorhoofd). Kam tegen de 

schedelhuid aan (richting: start aan het ene oor en schuif na elke kambeweging een stukje op 

tot je bij het andere oor komt). Veeg de kam na elke kambeweging af aan het keukenpapier en 

controleer op luizen. Je ziet ze mooi zitten tegen de witte achtergrond. Zitten er luizen in de 

kam, verwijder ze dan met een tandenstoker.  

Het kind gaat nu rechtop zitten. Spoel de conditioner uit het haar. Laat het haar zeer nat. Hoe natter hoe beter. 

Kam met een gewone kam van voor naar achter. Kam met een luizenkam van voor naar achter (dus van het 

voorhoofd naar de nek). Je kamt tegen de schedelhuid aan (richting: start aan het ene oor en schuif na elke 

kambeweging een stukje op tot je bij het andere oor komt). Veeg de kam na elke kambeweging af aan het 

keukenpapier en controleer op luizen. Leg de kam na behandeling minstens 30 minuten in ontsmettingsmiddel. 

Neten:  Neten kun je het beste met de nagel(s) verwijderen. Neten laten niet los met alleen maar kammen. 

Wel laten ze sneller los als je eerst conditioner of eventueel azijn hebt gebruikt.  Als je als ouder zeker wilt zijn 

dat je de neten verwijderd hebt, kun je eventueel bij je eigen kind de betreffende haar eruit trekken na overleg 

met je kind.  

U kunt natuurlijk ook altijd met de luizencoördinator contact opnemen: kbsdezandberg_luis@inos.nl 
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