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Wat zijn hoofdluizen? 

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. 

Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per maand. Op school 

controleren we iedere eerste maandag na de vakantie. In geval van luizen/ neetjes begin de 

behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag. 

 

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het 

andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen. Ze verplaatsen zich niet via kleding, 

beddengoed of knuffels. 

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. 

Controleren 

Controleer uw kind regelmatig op hoofdluis door goed tussen de haren te kijken. Vooral in de haren 

achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Zie je 

doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten). 

Zodra hoofdluis is ontdekt, controleer dan alle gezinsleden, en vertel directe contacten dat een van je 

gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, andere vriendjes. Zij kunnen zich 

dan ook (laten) controleren op hoofdluis. 

Behandelen 

De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een fijntandige 

kam. 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. 

Het kammen gaat als volgt: 

● Breng ruim crèmespoeling aan in het haar en spoel dit NIET uit. 
● Kam de knopen en klitten uit het haar met een gewone kam. 
● Houd het hoofd voorover boven een wasbak en kam het haar van achteren naar voren met 

een fijntandige kam tegen de schedelhuid aan; start bij het ene oor en schuif na elke 
kambeweging op richting het andere oor. 

● Veeg tussendoor de fijntandige kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek 
en kijk of er luizen op het papier zichtbaar zijn. 

● Spoel de crèmespoeling uit. 

 

Deze behandeling kun je eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het 

belangrijk dat je twee weken lang elke dag het haar doorkamt. Je kunt het beste een 
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antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. Hoofdluizen worden steeds vaker ongevoelig 

voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine. 

Luizen en de Godelindeschool 

Natuurlijk willen we allemaal de school vrijhouden van luizen en neten. Daar hebben we de hulp van 

alle ouders voor nodig.  

De eerste woensdag na iedere vakantie wordt er op school per klas gepluisd tussen 8.30-9.00 uur. 

Indien een kind luizen/neten heeft, worden ouders hier meteen van op de hoogte gesteld. Kinderen 

hoeven niet tijdens schooltijd meteen naar huis. Het is wel van belang dat bij thuiskomst kinderen 

meteen behandeld worden op de wijze die hiervoor is vermeld. Ook broertjes en zusjes worden 

gecontroleerd en behandeld. Als het kind goed behandeld is, kom deze weer naar school.  

Indien er sprake is van luizen, worden alle ouders in de groep geïnformeerd (zonder de naam van 

betreffende kind te noemen). Alle ouders controleren hun kind regelmatig en starten indien nodig de 

behandeling.  

Als er in een groep sprake is van een uitbraak van luizen, overleggen luizenouders en leerkracht of 

een extra controlemoment nodig is.   

 

Help je ook mee? 

Heb je zin om even mee te helpen bij de luizencontrole? Meld je dan aan bij de desbetreffende 

groepsouder. En heeft je kind luizen en/of neetjes, volg dan de stappen zoals hierboven omschreven 

en meldt het bij de betreffende docent. 

 


