Kaminstructies voor ouders

Hoofdluis preventie is de verantwoordelijkheid van ouders. De luizencontrole op school is een extra controle. Kam de
avond voor elke luizencontrole op school thuis je kind(eren) met de netenkam!
Waarom?
Naast de controle op school moet je zelf thuis controleren om 2 redenen:
- We vinden bij de controle op school natuurlijk liever geen luizen. Als iedereen thuis alvast controleert is de controle
snel klaar. Prettig voor de luizenouders, jezelf en vooral voor je kind.
- Op school wordt er niet gekamd. De kans dat er dan iets over het hoofd gezien wordt is best groot.

Hoe?
1. Kam het haar goed uit met een gewone kam of borstel.
2. Kam scheidingen in het haar en verdeel het haar in strengen.
3. Gebruik een netenkam. Begin dicht bij het hoofd en kam in een keer door tot aan het einde van de streng. Kam
boven wit papier of de wasbak. Luizen vallen op het papier of in de wasbak vallen als kleine grijsblauw of roodbruin
gekleurde spikkels. Inspecteer in ieder geval het haar achter de oren en in de nek goed.

Figuur: Neet en luis

Figuur: Netenkam

Hoofdluis
De hoofdluis is een parasiet: het beestje leeft van mensenbloed. Hij zoekt graag behaarde en
warme plekjes op zoals achter de oren, in de nek of onder een pony. Een hoofdluis is
ongeveer 3 millimeter groot en grijsblauw of, nadat hij bloed opgezogen heeft, roodbruin van
kleur. Mensen en alle diersoorten hebben een eigen luizensoort. Hondenluizen kunnen
bijvoorbeeld niet op mensen overleven en andersom. De eitjes van de hoofdluis, de neten, zijn
grijswit en lijken op roos. Het verschil is dat roos los zit terwijl neten juist aan de haren
kleven. Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo. Een jonge luis is na 7-10 dagen
volwassen en klaar om zelf weer eitjes te leggen. Hij leeft dan ongeveer één maand en legt in
die tijd zo’n 250 eitjes. Snel ingrijpen is bij hoofdluis dus erg belangrijk.

Luis in je haar? Kammen maar!
Dat is de boodschap die de overheid wil meegeven aan basisscholen, kinderopvang en ouders
van schoolgaande kinderen. Want naast de kinderen zelf, krijgen vooral zij met hoofdluis te
maken. De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt.
Regelmatige controles zorgen er bijvoorbeeld voor dat een snelle behandeling mogelijk is. Zo
blijven kinderen elkaar niet besmetten.
En als een kind hoofdluis heeft, dan is het advies het haar gedurende twee weken
dagelijks te kammen met een fijntandige kam. Gebruik bij voorkeur een netenkam, deze
is fijntandiger dan een luizenkam. Maak het haar vochtig en verdeel een ruime
hoeveelheid cremespoeling in het haar. Dit zorgt ervoor dat de luizen niet van hun plek
kunnen komen. Trek een gaasje (stukje rekverband) over de tanden van de kam. Kam
het haar van boven naar onder en stop niet halverwege een haarstreng. Na deze eerste
ronde verwijdert u het verbandje en kunt u zien wat u al hebt gevonden. Trek een nieuw
verbandje over de kam. Kam nu van links naar rechts en begin bij de oren. Dan van
rechts naar links. Verbandje vernieuwen. Nu nog achter op het hoofd beginnen en van
de nek naar voren kammen. Ga door tot u geen luizen of neten meer in het gaasje vindt.
Verder is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren. En het is verstandig om het
te melden op school, bij clubjes en vriendjes.
Uit een literatuurstudie is gebleken dat er onvoldoende bewijs is voor overdacht van hoofdluis
via voorwerpen zoals beddengoed, jassen, petten etc. Om deze reden hebben wij ons beleid
aangepast; het RIVM-beleid is namelijk (indien mogelijk) altijd gebaseerd op
wetenschappelijke evidence.
Wij richten ons bij hoofdluis vooral op de behandeling (kammen, al dan niet in combinatie
met een antihoofdluismiddel) van de haren en niet op de omgeving. Hoofdluis is voornamelijk
overdraagbaar via haar-haar-contact en niet via indirect contact.
Het effect van een luizencape op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk
aangetoond. Dit is de reden waarom wij luizencapes niet aanraden.

Middelen om hoofdluis te voorkomen?
Er zijn middelen op de markt die een beschermende werking hebben. Er is nog onvoldoende
onderzoek bij proefpersonen dat bewijst dat de middelen effectief zijn. Het is ook nog niet
bekend óf en hoe snel resistentie optreedt. Het RIVM is, wegens de mogelijke toename van
resistentie en wegens mogelijke bijwerkingen op langere termijn, geen voorstander van het
gebruik van middelen om hoofdluis te voorkomen.
Chemische of fysische antihoofdluismiddelen koop je bij de drogist of apotheek. Chemische
bestrijdingsmiddelen werken op basis van Malathion of Permetrine, ze vergiftigen de luis.
Deze middelen zijn reeds lange tijd op de markt. Daarnaast zijn er sinds enige tijd in
Nederland nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met als werkzaam bestanddeel
Dimeticon (een silicoonachtige stof). OA verkrijgbaar als XTLuis of eigen merk. Dimeticon
heeft een fysische werking: bij een behandeling kapselt het polymeer de luis hermetisch in,
waardoor deze door een tekort aan zuurstof sterft. Evenals de nat kam methode leidt deze
behandeling niet tot resistentie-ontwikkeling.
Van overige methoden, bv etherische oliën, elektrische luizenkam is de werking niet
aangetoond. Deze worden dan ook afgeraden.

Wat kan ik wel doen?
Het advies is om wekelijks het haar te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis: zo
wordt de hoofdluis ontdekt voordat er veel verspreiding heeft kunnen plaatsvinden naar
anderen. De behandeling bestaat uit twee weken lang elke dag kammen, eventueel in
combinatie met een antihoofdluismiddel.

Waarom twee weken kammen?
Vanaf de eerste kambeurt is het besmettingsgevaar grotendeels geweken. De reden dat men
toch twee weken moet doorgaan is dat de neten niet allemaal tegelijk uitkomen maar
geleidelijk. Als je de eerste dag alle luizen hebt verwijderd, kunnen dus tot twee weken daarna
nog nieuwe luizen uit de neetjes komen die je niet hebt verwijderd.

Let Op - Wassen en Stofzuigen is niet meer nodig.
Het advies voor een grondige schoonmaak van het huishouden wordt ingetrokken. Er is geen
wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de aanvullende maatregelen zoals het
wassen van beddengoed, knuffels en jassen, het stofzuigen van de auto of het gebruik van
luizen capes. Dat scheelt heel veel tijd en stress!

