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BEHANDELMETHODE HOOFDLUIS/NETEN 
 

 Was het haar met antiluizenshampoo met een daarvoor geregistreerd middel. 
PriodermLotion wordt als eerste keuze aangeraden. 

 Het haar kammen met een gewone kam. 
 Wrijf de haren in met Prioloxspoeling, dit vergemakkelijkt het doorkammen van het haar en 

het verwijderen van de neten. 
 Het haar met de speciale kam goed uitkammen boven de wastafel/wit papier. 
 Regelmatig de speciale kam met een tissue/ papieren zakdoek controleren op neten/luizen. 
 Hierna het haar weer uitspoelen met water en de speciale kam goed reinigen. 

 
 

Belangrijk is onder andere dat u het hele gezin controleert op hoofdluis met een speciale metalen 
luizen/netenkam (Nitcomb-M2, Assyluizenkam of Nisska-kam). Deze zijn, evenals de PriodermLotion 
en Prioloxspoeling, te koop op onze school, bij Kapsalon Elina en bij de drogisterij/apotheek. 
 
Ook adviseren wij u om een eerste behandeling na een week te herhalen, omdat levende neten na 
een week nog uit kunnen komen! 
 
Verder is het van belang het haar van uw kind dagelijks zorgvuldig te blijven kammen met de 
speciale kam tot alle neten uit de haren zijn. Wanneer u de metalen punten van de kam door een 
niet-rekbaar gaasje steekt, verwijdert u de neten nog beter. 
 
Wij raden u af uw kind(eren) preventief te behandelen tegen hoofdluis. 
 
Overige aandachtspunten 
Omdat hoofdluizen overlopers zijn, is de kans groot dat andere gezinsleden ook hoofdluis hebben of 
krijgen. Het is daarom van groot belang om met behulp van de speciale kam bij alle gezinsleden na te 
gaan, wie er nog meer besmet is/zijn. Voordat een ander deze kam gebruikt, moet deze wel eerst 
grondig worden gereinigd (wassen in de afwasmachine op 60⁰ C., 5 minuten uitkoken, desinfecteren 
met 70% alcohol of 30 minuten in een hete wasdroger). Daarna dagelijks blijven controleren met de 
speciale kam. Uiteindelijk is kammen de beste manier om hoofdluizen en/of neten blijvend uit het 
haar te verwijderen. 
 
Om nieuwe besmetting te voorkomen, moet alle tot 48 uur voor de behandeling gebruikte kleding, 
beddengoed, jassen, dassen, mutsen en eventueel knuffels en haaraccessoires (speldjes, elastiekjes, 
haarbanden) gewassen worden op tenminste 60⁰ C. Ook hoofddeksels zoals hoeden kunt u het beste 
24 uur in de diepvries leggen. 
 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de school (671315) 
of de GGD Rivierenland (0344-698700). 
 


