
Kop op luis!



Wat is hoofdluis?
• parasiet

• 3 mm

• grijsblauw –roodbruin

• donker

• 8 uur zonder lucht

• 24-48 uur zonder bloed



Levenscyclus

• Een jonge hoofdluis komt na 7 tot 10 dagen uit het ei

• 7-10 dagen daarna is de luis volwassen. 

• Alleen volwassen hoofdluizen kunnen eitjes leggen. 

• Een hoofdluis leeft ongeveer één maand en legt in elke dag 5 of 6 eitjes.



• Hoeveel eitjes legt een volwassen luis?  Ca. 5 per dag

• Hoe lang leeft een volwassen luis? Ca.30 dagen

• Hoe lang leeft een luis zonder voeding (= bloed)? 24-48 uur

• Hoe lang leeft een neet zonder hoofdhuid ? 6 dagen kamertemperatuur 90% 
dood en10 dagen kamertemperatuur 100% dood

Vragen & Feiten



Vragen & Feiten

• Luizen kunnen niet springen en vliegen

• Luizen kunnen niet zwemmen

• Luizen drijven op het water

• Luizen verlaten niet vrijwillig een hoofd

• De donkerste warmste plek is boven op het hoofd 

• Neten worden enkele mm van de hoofdhuid afgezet

• Neten die op > 0,5-1 cm van de hoofdhuid zitten zijn leeg of afgestorven



Behandelen?

• De uitkambehandeling: Twee weken lang het haar dagelijks doorkammen met 
een fijntandige kam.

• De uitkambehandeling in combinatie met antihoofdluismiddel. Als je een 
antihoofdluismiddel gebruikt, is het belangrijk om ook dan het haar twee 
weken lang dagelijks te kammen met een fijntandige kam.



Behandelen?
• Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar.

• Bescherm de ogen met een washandje en kam dan eerst met een gewone 
kam de klitten weg. Spoel dit niet uit.

• Houd het hoofd voorover boven een wasbak of een stuk wit papier.

• Pak een 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 ander oor.

• Vastgeplakte neten kan je met je nagels verwijderen. Eventueel kan je ze eerst 
losweken door te deppen met azijn.

• Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier op 
papieren zakdoek. Gooi deze na afloop weg.

• Spoel vervolgens de crèmespoeling uit het haar.

• Maak de kam na gebruik schoon met water en zeep



Voorkomen?

• Niet

• Iedere week controleren

• Preventieve middelen
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