Hoofdluis protocol
Kinderdagverblijf De Dolfijntjes
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Hoofdluis: Wat is het?
Volwassen hoofdluizen zijn kleine, beestjes van ongeveer drie millimeter groot
die te zien zijn bij controle. Luizen leven van het bloed dat ze opzuigen op de
hoofdhuid en zitten het liefst op behaarde en warme plekjes zoals achter de oren,
in de nek of onder een pony. De luis is grijsblauw of nadat hij bloed opgezogen
heeft roodbruin van kleur. De neten (eitjes van de luizen), zijn 1 millimeter groot
en grijswit van kleur. Ze lijken op roos. Het verschil is dat roos los zit terwijl neten
juist aan het begin van de haren kleven. Neten komen binnen tien dagen uit en
na een week kunnen de jonge luizen weer nieuwe eitjes leggen. Kinderen met
luizen klagen vaak van jeuk op de hoofdhuid. Niet ieder kind met luizen heeft
last.
Besmetting hoofdluis kun je krijgen van contact met iemand die hoofdluis heeft
omdat de luizen van het ene hoofd naar het andere hoofd lopen. Ze verplaatsen
zich niet via kleding of andere spullen.

Er zijn drie manieren om hoofdluis te behandelen:
kammen
kammen in combinatie met gebruik van een antihoofdluismiddel
met warme lucht kammen

Hoofdluis kunt u behandelen door 14 dagen lang elke dag te kammen.
Het kammen gaat als volgt:
Maak het haar goed nat, bescherm de ogen met een washandje.
Breng ruim crèmespoeling in het haar en spoel dit NIET uit.
Kam de knopen en klitten uit het haar met een gewone kam.
Houd het hoofd voorover boven een wasbak of een stuk wit papier en
kam het haar van achteren naar voren met een fijntandige kam tegen de
schedelhuid aan. Start bij het ene oor en schuif na elke kambeweging,
plukje voor plukje, op richting het andere oor.
Veeg tussendoor de fijntandige kam regelmatig af aan een witte papieren
servet of zakdoek en kijk of er luizen op het papier zichtbaar zijn. Spoel
gevonden luizen door de wc of wasbak.
Spoel de crèmespoeling uit het haar.
Na gebruik de kam goed reinigen met water en zeep en de luizen en neten
verwijderen.
Vastgeplakte neten kan men eventueel losweken door een doekje met
azijn op het haar te deppen.
2

Kammen in combinatie met een antihoofdluismiddel
U kunt ook het dagelijks kammen combineren met een
antihoofdluismiddel. Herhaal de behandeling met antihoofdluismiddel
volgens instructie van de fabrikant na 7-9 dagen. Antihoofdluismiddelen
zijn verkrijgbaar in de vorm van een lotion of shampoo. Middelen met
dimeticon hebben de voorkeur. Tegen malathion en permetrine is de
hoofdluis steeds vaker ongevoelig.
Bij zwangerschap en het geven van borstvoeding kunt u de
kambehandeling met crèmespoeling volgen. Het gebruik van
antihoofdluismiddelen op basis van malathion en permetrine wordt
afgeraden aan zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven. Wij
adviseren u antihoofdluismiddelen op basis van dimeticon alleen te
gebruiken in overleg met een arts
Voor baby’s onder de 6 maanden adviseren wij de uitkambehandeling.
Kinderen jonger dan 6 maanden mogen alleen onder medisch toezicht
worden behandeld met antihoofdluismiddelen
De GGD kan adviseren over de werkzaamheid van de diverse middelen.
Antihoofdluismiddel wordt niet gebruikt om besmetting te voorkomen.
Warme lucht
Hoofdluis kan ook worden behandeld met warme lucht. Een speciaal apparaat,
de AirAllé doodt de luizen en eitjes door ze uit te drogen (dus niet door
verwarming). Deze apparaten zijn ook geschikt voor haarsoorten die moeilijk te
kammen zijn. In Nederland is de AirAllé alleen verkrijgbaar voor professionals en
te gebruiken bij kinderen boven de 4 jaar.
Melding
Hoofdluis hoeft bij de GGD niet gemeld te worden. Als er problemen zijn met de
hoofdluisbestrijding kan de GGD om advies worden gevraagd.
Toelaten of weren?
Een kindercentrum hoeft kinderen met hoofdluis niet te weren.
Opmerkingen
Informeer naar het eigen beleid van het kindercentrum, vaak is deze aanwezig.
Beroepskrachten kunnen de kinderen regelmatig controleren op luizen en
neten. Als kinderen luizen hebben worden de ouders geïnformeerd om ze te
behandelen, andere ouders worden gewaarschuwd om extra op te letten.
Neem contact op met de GGD voor praktische ondersteuning; zij hebben vaak
standaardbrieven die u kunt gebruiken om ouders te informeren. Aanvullende
informatie Voor aanvullende informatie kunt u de veelgestelde vragen over
hoofdluis op de RIVM-site raadplegen.
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