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IN DE KLAS VAN JE KIND ZIJN HOOFDLUIZEN GEVONDEN. 

 

Geachte ouders 

Er zijn luizen op school. Daarom vragen we de hoofdharen van je kind vandaag nog te 

controleren op luizen. 

 

Hoe vind je luizen?  Doe de nat-kamtest (zie achterzijde blad). 

Als je geen luizen/neten ontdekt hoef je niets speciaals te doen. 

 

HOE BEHANDEL JE DE HAREN WANNEER JE LUIZEN BIJ JE KIND VASTSTELT? 

• Ofwel met de nat-kammethode (zie achterzijde blad). 

Pas de nat-kamtest toe 2x per week gedurende 2 weken.  

Je krijgt het beste resultaat bij een toepassing op dag 1, 5, 9 en 13. 

• Ofwel met een antihoofdluismiddel (zie achterzijde blad). 

Vraag de apotheker om advies. 

 

WAT IS NOG ERG BELANGRIJK?  

• Kijk ook het haar na van alle gezinsleden. Vind je luizen en/of levende eitjes? 

Behandel iedereen tegelijk en op dezelfde manier. 

• Reinig kammen, borstels, haarspeldjes… in warm water. Was de kussenslopen, 

knuffels op 60°. 

• Materialen die niet in de wasmachine mogen, kan je ook gedurende 48 uur buiten 

luchten, 24 uur lang in de diepvriezer of 2 weken in een gesloten plastic zak 

bewaren. 

 

Met dank voor de samenwerking. 

CLB-artsen en CLB-verpleegkundigen. 

Voor extra informatie over hoofdluizen: 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/luizen 

http://www.klasse.be/ouders/10500/luizentips 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/luizen
http://www.klasse.be/ouders/10500/luizentips


NAT-KAMTEST IN 10 STAPPEN 

 
1. Maak het haar zeer 
nat. 
2. Strijk de haren in met 
zeer veel conditioner. 

 
7. Spoel de conditioner 
uit het haar. Laat het 
haar zeer nat, hoe natter 
hoe beter. 

3. Kam de knopen uit het 
haar met een gewone 
kam, van achter naar 
voor. 
4. Kam met een 
luizenkam van achter 
naar voor (dus van nek 
naar voorhoofd). Druk je 
kam tegen de hoofdhuid 

terwijl je kamt. Het is belangrijk dat de kam de 
huid raakt. Zorg dat je het hele hoofd kamt. Start 
aan het ene oor en schuif na elke kambeweging een 
stukje op tot je bij het andere oor komt. 

8. Het kind gaat nu 
rechtop zitten.  Kam met 
een gewone kam van voor 
naar achter (dus van het 
voorhoofd naar de nek). 
9. Kam met een 
luizenkam van voor naar 
achter (dus van het 
voorhoofd naar de nek). 

Druk je kam goed tegen de hoofdhuid terwijl je 
kamt, het is belangrijk dat de kam de huid raakt. 
Zorg dat je het hele hoofd kamt. Start aan het ene 
oor en schuif na elke kambeweging op tot je bij het 
andere oor komt. 

  
5. Veeg de kam na elke 
kambeweging af  aan wit 
keukenpapier en kijk of je 
luizen ziet.  Je ziet ze 
mooi zitten tegen de 
witte achtergrond.  
6. Zitten er luizen in de 
kam, verwijder ze dan 
met een 

tandenstoker. 

10. Veeg de kam na elke 
kambeweging af aan het 
keukenpapier en kijk of je 
luizen ziet. Je ziet ze 
mooi zitten tegen de 
witte achtergrond. Leg de 
kam na behandeling 
minstens 30 minuten in 
water van 60 graden of in 

een ontsmettingsmiddel. Gebruik een tandenstoker om 
de dode luizen en neten eruit te halen. 
 

 

BEHANDELINGEN BIJ BESMETTING 

 
NAT-KAMMETHODE 
 
Voor de nat-kammethode volg je dezelfde tien stappen 
als bij de nat-kamtest. Je past de nat-kammethode 
tweemaal per week gedurende twee weken toe (d.w.z. 
op dag 1, 5, 9 en 13). Als je bij de laatste kambeurt nog 
luizen vindt, moet je de behandeling voortzetten, al 
dan niet gecombineerd met een behandeling met 
antihoofdluismiddelen. (zie verder) 
 
ANTIHOOFDLUISMIDDELEN 
 
Koop het antihoofdluismiddel altijd bij een apotheker 
en vraag voldoende uitleg over hoe je het product moet 
gebruiken. 
Gebruik het antihoofdluismiddel maar één keer.  
Als je na een week nog levende luizen vaststelt na 
kammen met de luizenkam, herhaal je de behandeling 
met hetzelfde middel.  
 
Alleen als je na een tweede toepassing met hetzelfde 
antihoofdluismiddel nog altijd levende luizen vaststelt, 
kun je overschakelen op een andere 
behandelingsmethode/product. 

 
Producten met een FYSISCHE of CHEMISCHE 
werking (te koop bij de apotheek). 

 
Deze producten verstikken de luis en/of drogen ze uit. 
De behandeling moet herhaald worden na 8 dagen. 
Controle met nat-kammethode is nodig. 
Er bestaan op dit ogenblik meerdere producten: Resultz, 
Silikom, Paranix. 
Vraag raad aan je apotheker. 
 
Met deze producten kan je besmetting met luizen 
NIET VOORKOMEN. 
 
Preventief gebruik van deze producten heeft geen zin. 
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