
Luizen

Fabels

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kunnen 
luizen niet vliegen of springen. Ze kunnen zich enkel 
kruipend verplaatsen en verspreiden zich dus via 
hoofd-hoofd contact.

Luizen zijn zeker geen teken van onvoldoende 
hygiëne, ze kunnen bij iedereen voorkomen: bij kort 
en lang haar, bij jong en oud.

Hoe herkennen?

Luizen komen vaak voor zonder symptomen. Slecht 1 
op 5 heeft last van jeuk, meestal op warme plaatsen 
zoals achter de oren en in de nek. Daarnaast zijn rode 
knobbeltjes ook mogelijk. Een luis kan je herkennen 
aan de grijs-bruine kleur. Neten, de eitjes van de luis, 
zijn kleurloos of wit. Als de luizen niet meteen met het 
blote oog in het haar opgespoord worden, kan er ook 
gebruik gemaakt worden van een luizenkam: kam de 
haren door met de kam boven een wit papier om de 
luizen en/of neten gemakkelijk te herkennen. Neten, 
de eitjes van de luis, zijn kleurloos of wit wanneer ze 
leeg zijn en bruinachtig tot zwart wanneer ze een 
larve (dood of levend) bevatten.

Hoe behandelen?

Er zijn verschillende behandelopties om luizen te 
bestrijden. Enerzijds kunnen de luizen manueel ver-
wijderd worden met behulp van een luizenkam: 'de 
natte kam methode'. Anderzijds kan er gebruik ge-
maakt worden van een luizenshampoo. Idealiter wor-
den deze twee methodes gecombineerd. Hieronder 
volgt een stappenplan om de behandeling correct uit 
te voeren.

Natte kam methode:

• Was het haar met gewone shampoo en spoel  uit.

• Breng veel conditioner aan op het haar en spoel 
niet uit.

• Kam de knopen uit met een gewone kam.

• Buig het hoofd voorover en kam de haren met een 
luizenkam. Doe dit van achter naar voor (van de 
nek naar het voorhoofd) en van het ene oor naar 
het andere oor.

• Veeg de kam na elke kambeweging af aan een 
keukenpapiertje.

• Ga terug rechtop zitten en herhaal het proces in 
de andere richting: van voor naar achter (van het 
voorhoofd naar de nek) en van het ene oor na het 
andere oor.

• Spoel de conditioner uit.

• Herhaal deze methode om de 3 dagen.



UW APOTHEEK

Shampoo:

Er zijn verschillende luizenshampoos op de markt, steeds 
met een ander actief bestanddeel als hoofdingrediënt. 
Soms bevat de shampoo permethrine, een insecticide dat 
snel en doeltreffend werkt aangezien het zowel luizen als 
neten doodt. Nadelig aan deze stof is dat ze aanleiding kan 
geven tot enkele bijwerkingen zoals irritatie, jeuk of aller-
gie. Ook kan er resistentie aan de stof ontstaan. Andere 
shampoos bevatten een soort silicone, namelijk dimethico-
ne, dat een film zal leggen rond de luis. Deze shampoos 
zullen enkel luizendodend zijn, maar hebben wel als voor-
deel dat ze minder irriterend zijn en geen resistentie ver-
oorzaken. Het stappenplan is voor de meeste luizensham-
poos gelijkaardig:  

• Breng de luizenshampoo aan op droog haar.

• Laat de shampoo gedurende enkele minuten inwerken 
(de duur is afhankelijk van de shampoo).

• Spoel uit en was de haren met gewone shampoo.

• Herhaal de behandeling na 7 dagen.

Let op: deze shampoos kan je best niet gebruiken bij 
kinderen jonger dan 6 maanden of bij vrouwen die 
zwanger zijn of borstvoeding geven.

Extra tips

Wanneer je luizen opmerkt is het belangrijk om de school, 
hobby,... te verwittigen.  
Om verdere verspreiding te voorkomen:

- Gebruikte kammen en haarborstels weken in warm wa-
ter van 60 °C. 

- Kledij, knuffels, beddengoed en handdoeken wassen op 
60°. 

- Controleer alle huisgenoten op de aanwezigheid van 
luizen. 

- Preventief gebruik van luizenshampoo heeft geen nut.

Bronvermelding:

• www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/luizen

• www.vlaanderen.be/luizen


