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Hoofdluizen … 

vervelende beestjes 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen kan hoofdluizen 

krijgen, zelfs als je je 

haren elke dag wast. Dit 

heeft niets met hygiëne te 

maken. 

Hoofdluizen zijn zeer 

besmettelijk. Ze brengen 

geen ziekten over, maar 

zijn erg lastig. Kinderen 

en volwassenen schamen 

er zich vaak voor. Het is 

nochtans beter om er voor 

uit te komen en zo te 

zorgen dat de luizen zich 

niet verder verspreiden.  
 

 

 

 

Piepkleine insecten 
 

De hoofdluis is een klein insect zonder 

vleugels die ongeveer 4 millimeter groot 

kan worden. Ze houden vooral van 

warme plekjes in de haren, liefst achter 

de oren of in de nek. Luizen zuigen een 

5-tal keer per dag een beetje bloed. Een 

volwassen luis kan zelfs 2 dagen 

overleven zonder bloed (bv. op het 

hoofdkussen achtergebleven luizen). 

Neten houden het langer vol, zelfs tot 6 

dagen ! Luizen kunnen niet vliegen, 

zwemmen of springen. Het zijn 

overlopers en kunnen alleen overgaan 

door rechtstreeks contact van hoofd naar 

hoofd, bv. tijdens het knuffelen, samen 

spelen of slapen. Ook via beddengoed, 

knuffels, mutsen, petjes of kammen kan 

de besmetting doorgegeven worden.  
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Luizenleven 
 

Een volwassen hoofdluis leeft maximaal 

6 weken. De vrouwtjesluis legt in die tijd 

4 tot 8 eitjes (= neten) per dag ! In haar 

hele leven legt ze 150 neten !!!  

Een neet is heel klein, 0,8 tot 1 

millimeter lang en ongeveer 0,3 

millimeter breed. Het duurt 2 tot 4 

weken voordat een neet een volwassen 

luis is.  
 

 

 

 

Luizen opsporen 
 

Hoofdluizen kunnen veel jeuk 

veroorzaken. Krabben in het haar, vooral 

vooraan op het hoofd, achter de oren of 

in de nek, kan een aanwijzing zijn voor 

luizen. 

Dode neten zijn grijsachtig van kleur, 

verse neten zijn eerder wit tot 

crèmekleurig. Ze lijken op schilfertjes, 

maar ze zitten heel vast aan het haar en 

zijn moeilijk te verwijderen.   

     

 

Luizen behandelen 
 

De beste manier om luizen en neten te 

behandelen is met speciale shampoos of lotions. 

Je vindt deze producten bij de apotheker. De 

nat-kam-methode biedt ook een oplossing. 

Hiervoor heb je alleen een luizenkam, een 

gewone shampoo en een conditioner 

(crèmespoeling, balsem) nodig.  

BETER nog is de combinatie van de  

productmethode met de nat-kam-methode. 

 

Nat-Kam-Methode 
 

Was het haar met gewone shampoo. 

Breng zeer veel conditioner in het haar en laat 

dit inweken.  

Kam met een luizenkam het haar van achter 

naar voor tegen de huid aan (hoofd voorover, 

het kind zit op de knietjes). Start bij het ene oor 

en schuif na elke kambeweging op naar het 

andere oor, van links naar rechts en van rechts 

naar links. Luizenkam telkens afvegen aan een 

papiertje of doekje en controleer op luizen. 

Spoel dan het haar uit en laat het goed nat. Nu 

zit het kind rechtop. Kam het haar nu met de 

luizenkam van voor naar achter. Start bij het 

ene oor en schuif na elke kambeweging op naar 

het andere oor. In totaal doe je dit gedurende 

minstens een kwartier. Na de kambeurt leg je de 

kam in ontsmettingsmiddel (alcohol …) om 

hem te reinigen. 

Behandelingstips 
 

 

 

- Start geen  behandeling als je geen 
luizen of neten vindt. Je kan luizen 
niet preventief behandelen. Het 
enige resultaat is dat de producten 
minder werkzaam zullen zijn op het 
moment dat je ze wel nodig hebt. 

- Kam het haar nog gedurende 14 
dagen lok per lok uit met een 
luizenkam. Zo kam je jonge, pas 
uitgekomen luizen onmiddellijk uit 
vóór ze zich kunnen voortplanten. 

- Was alle kleren, beddengoed, 
mutsen, sjaals en knuffels op 60 °C. 
Wat je niet kan wassen, zet je één 
tot twee weken in een goed gesloten 
plastic zak weg of steek je 24 uur in 
de diepvries. 

- Reinig kammen en borstels in warm 
water. 

- Stel je luizen vast bij je kinderen, 

verwittig dan de school. Zij kunnen 
raadgevingen voor behandeling 
geven en de nodige maatregelen 
nemen om verdere verspreiding te 
voorkomen. 


