
 

 

Hoofdluis,  wat nu ?     
 
 
 

 
 
Behandeling van aanwezige hoofdluis, neten en nacontrole. 
 
Allereerst start je met de aanpak van de aanwezige luizen en neten. Dit kan op twee 
manieren.  
Met de nat-kam methode; Dit houdt in, haren nat maken of wassen met gewone 
shampoo vervolgens crèmespoeling in het haar doen. Het haar eerst met een 
gewone kam doorkammen en dan met een netenkam het hele hoofd kammen. 
Daarna het haar weer uitspoelen. Deze methode wordt ook uitgelegd op de site: 
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl. onder de kop ‘Help hoofdluis’ staat dit 
stappenplan beschreven. 
Methode twee is het gebruik van een speciale luizenshampoo. Let wel op of deze 
alleen de luizen doodt of de luizen en de neten. Het is daarom belangrijk om de 
instructie op de verpakking goed op te volgen. 
 
Het tweede gedeelte van de behandeling is het controleren van het hoofd op 
terugkerende luizen (via jas of beddengoed) en nieuw uitkomende neten. Dit moet 
gedurende twee weken omdat het 14 dagen kan duren voordat alle eitjes zijn 
uitgekomen. Het controleren houdt in dat je het hele hoofd goed nakijkt, pluk voor 
pluk, centimeter voor centimeter. Dit kan met een luizenkam, gewone kam (met een 
punt eraan) of met je vingers. Eventueel kunt u dit afwisselen met de nat-kam 
methode. Controleer het kind met luizen elke dag en alle andere gezinsleden om de 
paar dagen. Tevens kun je de neten uit het haar verwijderen door de haren met 
neten weg te knippen of tussen de nagels de neten van het haar te trekken of met 
azijn volgens de instructie van GGD Hollands Noorden.  
 
Bij het RIVM wordt niet meer geadviseerd om alles op 60 graden te wassen dit omdat 
niet bewezen is dat het helpt. Toch is het verstandig om enige maatregelen te 
nemen, denk aan; de bedden verschonen, knuffels in de diepvries en jassen wassen 
of in de diepvries. Ook de bank en autostoel moeten even gecontroleerd worden. 
 
Mocht u in het weekend of ’s avonds verrast worden met hoofdluis en wilt u uw kind 
behandelen met een speciale hoofdluizen shampoo/product dan kunt u contact 
opnemen met drogisterij Janssen, zij zijn bereid om u ook na sluitingstijd te helpen. 
De Plus supermarkt in Overloon en de apotheek in het Maasziekenhuis Pantein te 
Beugen verkopen ook hoofdluis producten.  
Om te voorkomen dat de luizen zich verspreiden en vervolgens terugkomen 
verzoeken wij u het de basisschool te laten weten als u luizen of neten vindt. Dit kan 
op het volgende mailadres: hoofdluis.leander@peelraam.nl.  
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