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!

Combin
natie van kammen
k
meet een antih
hoofdluism
middel
U kunt hhet kammen eventueel
e
co
ombineren m
met een antiho
oofdluismidd
del.
Hoofdluuis is wel steeeds vaker ressistent (bestan
and) tegen dee tot nu toe geebruikte antiihoofdluismiiddelen.
Deze miiddelen bevattten de inseccticiden malaathion of perrmetrine. Hieerdoor zijn zee niet
geschiktt voor veelvuuldig gebruik
k en voor zwaangere vrouw
wen of vrouw
wen die borsttvoeding gev
ven.
Ook kindderen met hoooikoorts, caara of eczeem
m kunnen gev
voelig zijn vo
oor deze stofffen.
Als u tocch een antihooofdluismidd
del wilt gaann gebruiken, kunt
k
u beter kiezen voor één van de moderne
m
middelenn waar de stoof dimeticon in zit. Demeeticon is een silicoonachttige stof die dde luis inkap
pselt
waardooor de meeste luizen sterveen door zuursstofgebrek. Deze
D
middelen kunnen ovver het algem
meen
veilig woorden gebruiikt bij volwassenen en kiinderen vanaf 6 maanden.
Lees vooor het gebru
uik altijd goed de gebru
uiksaanwijziing op de verpakking enn blijf daarn
naast
dagelijk
ks kammen tot
t u geen lu
uizen/neten m
meer vindt!



P
Preventief geebruik van een antihoofddluismiddel wordt
w
afgerad
den door hett RIVM!
M
Maatregelenn zoals het waassen van beeddengoed, knuffels
k
en jaassen en het sstofzuigen vaan de
aauto zijn niet meer nodig
g!

Samenw
werking
Zowel ouuders als de school drageen verantwooordelijkheid m.b.t. het vo
oorkomen enn bestrijden van
v
hoofdluiis:
Ouders vvoor de (wekkelijkse) controle, het meelden aan sch
hool, opvang, sportclub, oouders van
vriendjess etc. bij het constateren
n van hoofdluuis en het besstrijden ervan
n thuis.
School vvoor het opnnemen van eeen standaardpprocedure ‘H
Hoe om te gaan met hoofd
fdluis’ in het
schoolreeglement en het
h betrekken
n van ouderss bij de contrrole en bestrijjding.
De GGD
D kan de schoool en de oud
ders bijstaann met deskundig advies en
n het geven vvan schrifteliijke
informattie. Ook kann worden ond
dersteund bij het instellen
n van een oud
derwerkgroeep (‘luizenou
uders’).

Blijf weekelijks con
ntroleren met
m een luizzenkam,
ook
k als er geeen hoofdluis meer heerst!

Filmpjes
www.schhooltv.nl / beeldbank / zoek een clip / Ho ofdluis; Clipss voor alle groepen
voor groep 7/8
www.hetkklokhuis.nl / Hoofdluis;
H
Fillmpje van 15 m
minuten
www.rivm
m.nl ga naar Biibliotheek / bij zoek: Hoofdluiisvideo

Websitees
www.rivm
m.nl
www.hooofdluis.org
www.landdelijksteunpunthhoofdluis.nl

Vragen
Hebt u noog vragen of wilt
w u advies / ondersteuninng? Bel naar de sector Jeugd
dgezondheidszzorg van de GGD
G
Drenthe. U kunt ook eeen mail sturen
n naar onderstaaand mailadrees.
GGD Drrenthe, Postbuus 144, 9400 AC
A Assen
T.
((0592) 30 633 17 (ma t/m vr van 08.000 – 13.00 uurr)
E.
jjgz@ggddrentthe.nl
I.
w
www.ggddrennthe.nl
Novem
mber 2012

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.

