
Hoofdluisprotocol 

 

Allereerst een hoofdluis/haarbehandeling, d.w.z goed wassen met een antiluizenshampoo, 
   verkrijgbaar bij apotheek en drogist. 

Daarna goed kammen met een NISKA-kam. Dit is een speciale luizenkam, waarbij de  
   tanden van de kam héél dicht bij elkaar staan en zodoende de eitjes uit het haar kunnen  
   verwijderen. Kammen gebeurt voorovergebogen, met een wit velletje papier op tafel.  
   Vanuit de kruin naar voren kammen. 

De neetjes en de eitjes vallen op het papier, waardoor u steeds beter kunt onderscheiden  
   of er bij het kammen nog steeds neetjes en/of luisjes in het haar zitten. 

Uit hygiënische oogpunt kunt u na het kammen het papier weggooien en heeft u niets op  
   de tafel liggen. 

Kammen doet u het liefst meerdere malen per dag, gedurende twee weken en ziet u  
   vanzelf m.b.v. het velletje papier of er nog neetjes c.q. dode of levende luisjes zitten. 

Mocht u na de behandeling of enkele dagen nog levende luisjes vinden, dan nog een keer  
   opnieuw met de anti-luizenshampoo wassen. Niet te vaak, want het kan dat de shampoo 
   op een gegeven moment niet meer werkt en u een ander merk of middel moet gebruiken.    
   Normaal gesproken is één keer voldoende. 

Controleer ook andere gezinsleden en behandel indien nodig, anders niet. 

Is uw kind behandeld dan begint de grote schoonmaak: 
    - verschoon het bed van uw kind en dat van kamergenootjes. 
    - Maak overal waar het kind in huis is geweest alles grondig schoon, stofzuig en gooi  
      nadien de stofzuigerzak weg. Vergeet ook de auto niet. 
    - Alle kleding van het kind, die op 60° gewassen ka n worden, wassen op 60° 
    - Wat niet gewassen kan of mag worden, zoals knuffels, jassen, sjaaltjes, hoeden, petten  
      etc.   kunt u OF 48 uur in een zak in de diepvries leggen OF 14 dagen in en gesloten zak  
      op zolder zetten. Nadien goed uitkloppen. 
    - Denk ook aan de haarspeldjes, haarbanden en maak deze huishoudelijk schoon. 

Denk ook aan vriendjes en vriendinnetjes waar uw kind recent mee gespeeld heeft. Ook de  
   clubjes,verenigingen, zwemschool en basisschool waarschuwen. 

Chloor heft de werking van de antiluizenshampoo op. Vraag zo nodig bij de apotheek welk  
   product u wilt gebruiken.  
 
Indien er hoofdluis is geconstateerd, wordt dit altijd doorgegeven aan de buitenschoolse 
opvang, zodat daar ook tijdig de nodige maatregelen getroffen kunnen worden om verdere 
verspreiding van hoofdluis tegen te gaan. 
 


