
Tips ter bestrijding van hoofdluis  

  

De procedure is als volgt:  

In de week na elke vakantie worden de kinderen op luizen gecontroleerd en vaker als er op 

school luizen zijn geconstateerd. Wanneer er bij uw kind luizen of neten worden gevonden, krijgt 

u dezelfde dag nog bericht. Ook krijgen de ouders van alle kinderen van de betreffende groep 

hiervan bericht, met het verzoek de haren goed te controleren.  Zo proberen we verdere 

verspreiding te voorkomen.  

  

Wat te doen bij luizen of neten?  

• Haar 1x wassen met anti-luizen shampoo, en met netenkam uitkammen   

• Schone bovenkleren / jas aan  

• Bed verschonen (op 60 graden wassen)  

• Iedereen in huis / op de vaste adressen: ter controle kammen met netenkam  

  

Hoe verder?  

• Twee keer per dag: pluk voor pluk kammen vanaf de hoofdhuid met netenkam, boven 

wit papier of wasbak, in helder licht (Nat haar gaat makkelijker. Kam uitkoken) � 

 Dagelijks neten zoeken en van de haren trekken / knippen. Weg spoelen!  

• Vier weken doorgaan. Dit dagelijks volhouden is het allerbelangrijkste in de Bestrijding!  

•  Pas als alle neten weg zijn ben je zeker luisvrij.  

  

Goed om te weten:  

• Shampoo doodt vooral de luizen, een neet (eitje) kan daarna nog uitkomen.   

Daarom alleen shampoo gebruiken als u luizen in het haar ziet.  

• Anti-luizen shampoo is giftig, en werkt niet preventief.   

Ook kan uw kind klachten krijgen als u er regelmatig de haren mee wast.  

• Luizen houden van schone haren, en niet van gel en haarlak.  

• Twee maal per dag kammen helpt beter dan alles schoonmaken.  

• Het kammen went!  

  

OPROEP:  

Wij zijn op zoek naar vaders en moeders die willen helpen de kinderen op hoofdluis te controleren.  

  

Tijdstip: na elke vakantie op woensdagochtend of vrijdagochtend om 8.30 uur, zo nodig vaker 

op dezelfde ochtenden. Ook af-en-toe hulp is welkom.  

Je kan je melden bij Marjolein Schaap (0515-781655)  


