
 

Geachte ouders / verzorgers, 

Vanochtend is er door het hoofdluisteam van onze school een controle gehouden. 

Bij uw zoon / dochter……………………………….. is er tijdens deze controle hoofdluis 
geconstateerd. Wij willen u vragen om de hoofdluis zo snel mogelijk te behandelen. 

In deze brief geven we u een overzicht en uitleg van de verschillende mogelijkheden. 

De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een 
fijntandige (luizen)kam. Deze is te koop bij de drogist en apotheek. Het duurt 10 dagen voor een 
eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in 
de luizenkam achter. Als u twee weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen. 

U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Deze zijn ook 
verkrijgbaar bij de drogist en apotheek. Als u ervoor kiest om een antihoofdluismiddel te 
gebruiken dan is het nog steeds belangrijk dat u twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U 
kunt het beste een antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. Hoofdluizen worden 
steeds vaker ongevoelig voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine. 

Op de achterkant van deze brief vind u een uitgebreide uitleg over het kammen. 

Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en 
in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of 
grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten). 

Het is verstandig om ook de overige gezinsleden te checken. 

Er zijn vele middelen te koop waarvan gezegd wordt dat het luizen voorkomt of behandeld. Het is 
echter onnodige geldverspilling om deze producten aan te schaffen. De werking van deze 
producten kan vaak niet aangetoond worden. De enige remedie tegen hoofdluis is kammen, 
kammen, kammen! 

Mocht u nog vragen hebben, dan mag u altijd contact opnemen met de coördinator van het 
hoofdluizenteam. Dit kan via de leerkracht van uw zoon / dochter. 

 

Met vriendelijke groeten, 
Namens het team van OBS Kortland, 

Laura Verbruggen 

 

Hoe kunt u kammen? 

Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen gaat 
makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit 
het haar. 

Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar met een 
fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid. 
De hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt. 

Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi deze na afloop 
weg. 

Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een doekje waar 
azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los. 



Spoel de crèmespoeling uit het haar. 

Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep. 

Op de website van het RIVM kunt u een filmpje downloaden waarin het kammen duidelijk wordt 
voorgedaan. www.rivm.nl/hoofdluis 

 

 

 

 

 


