
Wat te doen bij hoofdluis 
 
Als u hoofdluis constateert bij uw kind dient u de volgende stappen te ondernemen: 

• Meld bij één van de commissieleden dat uw kind hoofdluis heeft. 
• Wij zorgen dat de luizenzak op school gewassen wordt. 
• Via de mail worden ouders van klasgenoten geïnformeerd dat er luizen zijn geconstateerd en 

dat er een luizencontrole zal plaatsvinden. 
• Licht de volgende personen in: 

1. Leerkracht. 
2. Buitenschoolse opvang. 
3. Oppasouder. 
4. Ouders van kinderen waar uw kind de laatste 14 dagen mee 
    gespeeld heeft, zodat zij hun eigen kinderen extra in de gaten 
    kunnen houden. 

Voor de behandelingsrichtlijnen verwijzen wij u naar de site: 
 
https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis  
 
Kammethode om hoofdluis en neten te verwijderen: 
 

 
  
Luizenkam van plastic (links) en Netenkam van metaal (rechts). 

• Doe crèmespoeling (conditioner) in het haar en spoel deze niet uit. 
• Kam eventuele knopen en klitten uit het haar met een gewone kam. 
• Laat uw kind het hoofd voorover houden boven een wasbak. 
• Kam het haar van achter naar voren met een metalen netenkam tegen de hoofdhuid aan. 
• Begin bij het ene oor en schuif steeds een beetje op tot u bij het andere oor bent. 
• Houd een papieren zakdoek of keukenrol bij de hand. 
• Veeg de kam regelmatig af en kijk of u luizen op het papier ziet. 
• Laat uw kind rechtop zitten en kam het haar achterover. 
• Kam dan nog eens met de metalen netenkam, maar nu van voor naar achter. 
• Kam weer van oor tot oor. 
• Veeg de kam telkens af en kijk of er luizen op papier zitten. 
• Kook als u klaar bent de kam 5 minuten in water. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden van de 

hoofdluiscommissie.  

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis

