
                                                                                                    

Informatie over hoofdluis      

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Als er hoofdluis geconstateerd is  in de groep van uw kind adviseren wij de haren van uw kind 
regelmatig te controleren (dagelijks kammen met een fijntandige luizenkam).  
Indien u bij uw kind hoofdluis aantreft verzoeken wij u dit direct te melden bij de leerkracht maar stel 
ook ouders van vriendjes en vriendinnetjes op de hoogte (school, sport, buurt, BSO). 
 
Korte informatie over hoe de hoofdluis te bestrijden: 

 Kam gedurende 14 dagen het haar 2 x per dag met een fijntandige kam. Maak het haar door 
en door nat en verdeel cremespoeling door het haar. 

 Combineer het kammen eventueel met een antihoofdluismiddel en herhaal de 
gecombineerde behandeling na 7 dagen. 

 Behandel eventueel met een middel waar dimeticon in zit of overleg met de apotheek. 

 Controleer het hele gezin op hoofdluis. 
 
Extra maatregelen? NEE! 
Luizen verspreiden zich via haar-haar-contact. Extra maatregelen zoals het wassen van kleding, 
knuffels, beddengoed, stofzuigen zijn niet nodig. 
 
Om luis te voorkomen: 

 Kam wekelijks met een fijntandige luizenkam om luizen vroeg op te sporen. 
 
Herken de luis 

 Jeuk? Controleer op luis. 

 Ook zonder jeuk kan een kind hoofdluis hebben.  

 Luizen zijn grijs of zwart en  kunnen twee dagen zonder bloed in leven blijven. 

 Neten zijn gelig en zitten vast aan het haar. 

 Kam boven een wit papier, een witte doek of een wasbak, dan zijn de luizen die eruit vallen 
goed te zien. 

 
Hoofdluis heb je niet alleen 
Hoofdluis is enorm besmettelijk. Als uw kind hoofdluis heeft, meld dat dan op school, bij de 
kinderopvang, op (sport)clubjes, bij vriend(innet)jes, oppas, opa’s en oma’s. Bovendien moet u alle 
gezinsleden controleren en vergeet uw zelf ook niet! 
 
Voor nog meer informatie kunt u contact opnemen met de Brederoschool via telnr. 050-3210420 of 
post@brederoschool.o2g2.nl. 
 
De informatiebrochure van de GGD met praktische tips ter bestrijding van hoofdluis kunt u vinden op 
onze website (onder “Luizen” : informatiebrochure GGD). 
 


