Behandeling
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Hoe krijg je
hoofdluis ...

Hoofdluis heeft niets te maken met wel of
niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen.
Luizen lopen via het haar over van hoofd naar
hoofd. De hoofdluis zoekt graag een warm
plekje op: achter de oren, in de nek of onder
een pony bijvoorbeeld. Kinderen lopen de
meeste kans hoofdluis te krijgen, omdat ze
bij het spelen vaak letterlijk de hoofden bij
elkaar steken.

herken

Hoe
je hoofdluis ...
Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd.
Het is aan te raden uw kind regelmatig op hoofdluis te
(laten) controleren.
Als u het haar met een fijntandige kam doorkamt boven
een vel wit papier, kunt u zien of er luizen uit vallen. Het
zijn grijsblauwe of, nadat ze bloed opgezogen hebben,
roodbruine beestjes van een paar millimeter groot. Hun
eitjes, neten, zijn tonvormig en circa 0,8 mm lang, hun
kleur varieert van egaal zandkleurig tot bijna zwart. Luizen
leggen hun neten aan de basis van het haar, dicht op de
hoofdhuid. Deze neten zitten vastgekleefd aan de haren.

Men vindt ze vooral op de warme, donkere plekjes zoals
onder de pony, achter de oren, in de nek en soms op
de kruin. Regelmatig worden neten verward met roos.
Het verschil met roos is overduidelijk: roos zit los en
neten zitten vastgekleefd aan de haren.

Behandeling
Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om
meteen te beginnen met een grondige aanpak.
Want zolang er luizen of nog niet uitgekomen
neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis
besmettelijk. De behandeling bestaat uit
bestrijden én het voorkomen van herbesmetting.

De methodes
Er zijn 2 methodes om hoofdluis te behandelen:

1. Kammen met fijntandige kam
2. Kammen in combinatie met gebruik
van een antihoofdluismiddel.
Het voordeel van kammen is dat het goedkoop is en
geheel natuurlijk. Het nadeel is dat het erg arbeidsintensief is, en dat de kans dat je een luis over het
hoofd ziet (en weer opnieuw moet beginnen) groot is.

1. Kammen met een fijntandige kam.
Vanaf de start van de behandeling dient gedurende
14 dagen dagelijks het haar gekamd te worden
volgens de kaminstructie. Door het dagelijks uitkammen van luizen en neten wordt voorkomen
dat jonge luizen uit kunnen groeien tot volwassen
luizen en dat daardoor nieuwe eitjes gelegd kunnen
worden.
Het uitkammen is het belangrijkst.
Volg de volgende stappen:
• M
 aak het haar door en door nat. Verdeel de
crèmespoeling door het haar. Spoel dit niet uit.
• Bescherm de ogen met een washandje en kam
dan eerst met een gewone kam de klitten weg.
• Houd het hoofd voorover boven een wasbak of
een stuk wit papier. Pak de fijntandige kam en
kam het haar van achter naar voren, tegen de
hoofdhuid aan; start bij het ene oor en schuif,
plukje voor plukje, na elke kambeweging op
naar het andere oor. Vastgeplakte neten kan
je eventueel losweken door te deppen met azijn.
• Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af
aan een papieren servet of zakdoek.
• Ga regelmatig over dezelfde gebieden heen voor de
zekerheid. Let extra op haar dicht bij de hoofdhuid,
achter de oren, in de nek en haar hangend over het
voorhoofd.
• Spoel de crèmespoeling uit en maak de
kammen schoon. U kunt ze 5 minuten
uitkoken of ontsmetten met alcohol (70%).

2. Kammen in combinatie met gebruik
van een antihoofdluismiddel.
De behandeling met een anti-hoofdluismiddel dient
gelijktijdig te starten met het kammen. De middelen
zijn niet effectief tegen de larven in de neten.
Om tussentijds uit de neten gekomen luizen te doden
dient de behandeling volgens de instructie van de
fabrikant na 7-9 dagen herhaald te worden.
Overigens moet u tijdens de behandeling met antihoofdluismiddelen gedurende twee weken het haar
dagelijks doorkammen met een fijntandige kam,
in combinatie met crèmespoeling.
Behandel niet preventief met middelen tegen
hoofdluis! Dit heeft namelijk geen zin en
indien chemische producten gebruikt worden,
werkt dit resistentie in de hand.

Gezinsleden ...
Hoofdluis heb je niet alleen, controleer daarom
alle gezinsleden en vergeet uzelf niet!
Heeft uw kind hoofdluis, meld het dan op school,
bij de kinderopvang, de ouders/verzorgers van
vriendjes/vriendinnetjes, een logeetje, sportverenigingen etc. zodat daar ook
gecontroleerd kan worden.

Antihoofdluis middelen ...

Antihoofdluismiddelen koop je bij drogisterijen,
apotheken en supermarkten en zijn op basis
van permetrine, malathion en dimeticon.
Chemische bestrijdingsmiddelen werken op basis
van malathion of permetrine, ze vergiftigen de
luis. Evenals de kam methode leidt een behandeling met dimeticon niet tot resistentieontwikkeling. Middelen op basis van dimeticon zijn
mede daarom ook aanbevolen door het RIVM en
dan specifiek een geregistreerd geneesmiddel.
Kammen in combinatie met een antihoofdluismiddel is bewezen effectief.
Lees voor het gebruik van de antihoofdluismiddelen altijd goed de gebruiksaanwijzing door!

Vragen ...
Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van
het lezen van deze folder kunt u altijd contact
opnemen met de hoofdluiscoördinator:
Danielle Gerris (Groep 1 t/m 4)
d.gerris@hotmail.com
Suzanne Bieckmann (Groep 5 t/m 8)
suzannebieckmann@casema.nl

