
Welkom bij het kriebelteam 

Luizen: Wat? 

Hoe ziet een luis eruit? 

Een luis is een langwerpig insect.  Het heeft dus 6 pootjes met op het einde een klauwtje waarmee 

het de haren vastgrijpt en zich snel kan verplaatsen (6 à 30 cm per minuut).  

Een luis heeft geen vleugels en kan niet vliegen of springen, maar kan wel drijven op water.  

Een volwassen luis kan tot 4 mm lang worden.  

De kleur : van lichtbruin tot zwart. 

 

 

Van eitje tot volwassen luis 

Na de bevruchting legt een vrouwelijke luis 4 tot 8 eitjes per dag, zo dicht mogelijk bij de hoofdhuid, 

want daar is het lekker warm.  

Rond het eitje zit een soort lijm, waardoor het eitje goed aan het haar blijft plakken.  Deze cocon 

noemt men een neet.  

Neten vind je vooral op de warmste plaatsen van het hoofd : achter de oren, in de nek of bij het 

voorhoofd.   

In deze neet ontwikkelt het eitje zich tot een larve.  

Na 7 tot 10 dagen breekt de larve uit de cocon.  Een nieuwe luis is geboren...  

De babyluis wordt na 7 dagen een volwassen luis. Na het paren start de vrouwtjes luis met het leggen 

van eitjes.  

Een luis wordt tussen de 23 en 30 dagen oud. 

 

 

 

 

  



Hoe overleeft een luis? 

 Luizen komen enkel voor bij de mens, niet bij dieren. 

 De luis voedt zich met het bloed van de mens.  We krijgen jeuk door het speeksel en de 
uitwerpselen van de luis. 

 Luizen sterven bij heel lage temperaturen (diepvries) of bij heel hoge temperaturen (meer 
dan 60°) 

 Zonder bloed kan een luis nog 55 uur leven. 

 Zonder bloed kan een eitje (larve in neet) 10 dagen leven. 

 

Hoe krijgt een kind luisjes? 

Eén ding is zeker: een besmetting met luizen heeft niks te maken met hygiëne .  Iedereen kan luizen 

krijgen.  

Luizen kunnen enkel kruipen of lopen, niet springen of vliegen.  Bij langdurig contact van hoofd tot 

hoofd (meer bij meisjes dan bij jongens) kunnen ze dus overlopen.  

Besmette voorwerpen zoals mutsen, sjaals, jassen, kammen, knuffels, lakens, kunnen ook luizen 

overdragen.  

Ook in het zwembad kan je luisjes krijgen.  Luizen kunnen namelijk drijven op het water en zo op 

zoek gaan naar een ander lekker slachtoffer. 

 

Opsporen: Hoe? 

Kijken in de haren 

Visuele inspectie:  

Deze methode wordt al sinds de Middeleeuwen toegepast en is de meest bekende.  Met de vingers 

worden de haren van elkaar gescheiden en systematisch doorzocht op de aanwezigheid van luizen.  

Met die methode zijn luizen heel moeilijk op te sporen omdat: 

 de meeste kinderen slechts een beperkt aantal luizen hebben (1 à 10 luizen per hoofd); 

 de donkere luizen weinig opvallen in donker haar; 

 luizen heel snel weglopen bij elke bedreiging (ze zijn lichtschuw). 

Met de visuele inspectie zullen dus heel wat luizen onopgemerkt blijven.  Thuis gebruik je beter een 

luizenkam, in combinatie met conditioner (de zogenaamde nat-kam-test, zie hierna). 

 



Droogkammen met een luizenkam 

Met een luizenkam kam je de haren systematisch, van kruin tot haarpunt.  

Luizen worden door de kam uit het haar geplukt.  Zo vind je vier keer meer luizen dan met het blote 

oog. 

  

Wat is een goede luizenkam ? 

 Een goede luizenkam heeft metalen tanden. 

 Een goede luizenkam heeft korte tanden. 

 Een goede luizenkam heeft twee rijen tanden. 

 

 

De nat-kam-test 

De beste methode om luizen op te sporen.   

Wat heb je nodig: water, shampoo, conditioner (crèmebad), luizenkam, gewone kam, keukenpapier, 

tandenstokers.  

Was het haar van je kind.  Breng veel conditioner aan.  Spoel dit niet uit. Kam eerst grondig van nek 

naar voorhoofd met een gewone kam. Kam daarna met een luizenkam van de nek tot het voorhoofd 

in één kambeweging.  Start bij het ene oor en schuif zo op naar het andere oor.  Veeg na elke 

beweging de kam af aan het keukenpapier en controleer of je luizen ziet.  Dit lukt perfect tegen het 

witte papier.  

Spoel daarna de haren grondig uit en herhaal de twee kambeurten, maar kam nu van het voorhoofd 

tot de nek.  

Een jongenskopje duurt ongeveer 10 minuten, voor een meisjeskopje met halflang haar mag je 

algauw 20 minuten rekenen voor deze nat-kam-test.  

Wij raden ten sterkste aan om deze methode af en toe thuis toe te passen.   

Op school kan het kriebelteam deze methode om praktische redenen echter niet uitvoeren. 

  



Behandelen: Hoe? 

Stap 1: luizen en neten verwijderen bij je kind 

 Lotions (zoals Prioderm): laat ze 12 uur op het haar zitten en alle luizen EN neten zijn dood.  
Gebruiken op droog haar!  Haar voldoende nat maken. Nadeel: sterke geur. 

 Lotions (zoals Silikom): aanbrengen op droog haar, goed verdelen! Moet maar 1 uur 
inwerken, maar je moet de behandeling na 1 week opnieuw toepassen. 

 Sprays (Para-plus, Shampoux): lijkt gemakkelijk, maar best vermijden omdat er geen 
zekerheid is dat de behandeling alle plaatsen bedekt heeft . 

 Shampoo: doden wel alle luizen, maar moeten minstens 15 tot 20 minuten inwerken, wat bij 
kinderen heel moeilijk lukt.  Ze doden bovendien niet steeds de neten. 

 Balsems (Nix): doden ook niet altijd de neten. 

 Het is ook zeer belangrijk om de dode neten te verwijderen. Dit om misverstanden door het 
kriebelteam te voorkomen. 

Stap 2: Je gezinsleden controleren 

Controleer alle leden van het gezin!  Dit doe je het best met een luizenkam.  Kijken alleen is 

onvoldoende.   

Vergeet niet te kammen bij mama en papa, (half-) broertjes, (half-) zusjes, ... Iedereen op hetzelfde 

moment controleren is belangrijk!   

Behandel iedereen die luizen heeft.   

Behandel alleen als je ook werkelijk neten en/of luizen vindt.  Een preventieve behandeling heeft 

geen zin.  Dus behandel alleen de gezinsleden met luizen/neten. 

Stap 3: Maak nu je huis luizenvrij! 

 Bed: lakens, kussensloop wassen op 60° .  Vergeet ook de pyjama niet ! 

 Knuffels: wassen op 60° of 10 dagen in plasticzak of 24 uur in de diepvries. 

 Borstels en kammen: 2 minuten spoelen in heet water (60°) of 24 uur in de diepvries. 

 Haarspeldjes: idem 

 Handdoeken en badmantels: wassen op 60°. 

 Jasjes/pulls met hoge kragen/mutsen/sjaals: idem. 

 Autostoel: met de haardroger te lijf gaan of behandelen met een spray (vb Paraspray). 

Stap 4: Het kriebelteam verwittigen 

via de leerkracht 

 via de directeur 

 via het antwoordapparaat van de school : 011 / 44 63 35 

 via email : directie@devlieger-kaulille.be 

Verwittig ook alle vriendjes: Je bewijst er de vriendjes EN je eigen kind (herbesmetting uitsluiten) een 

grote dienst mee! 



Stap 5: Kammen, kammen, kammen 

Alert zijn is de boodschap: 

 Soms vind je nog een DOOD luisje.  Geen paniek, je hoeft niets extra te doen. 

 Vind je nog een LEVEND luisje: Je kan ze herkennen doordat ze bewegen met de pootjes!  
Behandel ONMIDDELLIJK opnieuw en start het 6-stappenplan terug van vooraf aan. 

  

Wat met dode neten?  

Dode neten zijn donkerder van kleur (als de dode larve er nog in zit) of dode neten lijken op een 

haarschilfer (als de larve/babyluis er al is uitgekomen).  Dode neten zitten op meer dan 1,5 cm van de 

hoofdhuid.    

 Je kan dode neten best verwijderen met je nagels.  Zo kan je beter controleren of er nog 
nieuwe neten bijkomen. 

 Wees alert voor "nieuwe" neten! Nieuwe neten zijn doorzichtig (lijken op een bolletje 
doorzichtige lijm) en zitten op maximum 1 cm van de hoofdhuid.  

Stap 6: Herhaal de behandeling na 7 dagen 

Herhaal de behandeling na 7 dagen met hetzelfde product.   

Waarom? 

 Baby-luisjes zijn kleiner dan 1 mm en glippen dus door de luizenkam heen. 

 Babyluisjes worden na 7 dagen volwassen luizen.  En dan .... paren en eitjes leggen en weer 
heel veel babyluisjes ..... 

 Door de tweede behandeling sluit je uit dat die babyluisjes dood zijn nog vooraleer ze 
volwassen luisjes kunnen worden.  

Waarom pas na 7 dagen? 

 Het duurt 7 dagen vooraleer de babyluisjes uit het eitje (neet) komen. 

Mag ik echt niet vroeger herbehandelen dan na 7 dagen? 

 De herbehandeling mag NIET vroeger, want anders riskeer je dat er daarna nog babyluisjes 
uit de eitjes komen.  Want de meeste shampoo's en spray's doden enkel de luisjes en niet de 
neten. Herbehandel je te vroeg, dan heeft de herbehandeling in feite weinig zin. 

 De behandeling mag alleen vroeger, als je opnieuw levende luisjes ziet in de luizenkam. En 
dan moet je terug van stap 1 herbeginnen natuurlijk. 

  



Tips 

Tips om een besmetting te voorkomen 

 Zorg dat jassen, sjaals, mutsen niet verwisseld kunnen worden.  De juf weet 
niet welke mutsen of petjes van welke leerling is!  Daarom graag jassen, mutsen en sjaals 
naamtekenen. 

 Steek muts of sjaal in de mouw van de jas. 

 Geef thuis elk kind/volwassene een eigen borstel en eigen kam. 

 Voor leerlingen met lange haren: draag die zoveel mogelijk in een staart of vlecht. 

 Voor de kinderen zelf: ruil geen elastiekjes, speel geen kappertje, verwittig mama of papa als 
je jeuk voelt, sluit geen kinderen uit die luizen hebben. 

 Bij een besmetting: behandel iedereen met luizen tegelijk; controleer elk lid van het gezin bij 
een besmetting. 

 Bij een besmetting: verwittig als de bliksem het kriebelteam (evtl. via de leerkracht). 

Tips bij een besmetting 

 Volg de zes stappen uit de informatiebrochure nauwgezet (zie behandelen). 

 Behandel iedereen met luizen tegelijk; 

 Controleer elk lid van het gezin bij een besmetting. Ook mama en papa, broers of zussen. 

 Sluit geen kinderen uit die luizen hebben.  Want zelfs prinsjes en prinsesjes kunnen luizen 
krijgen! 

 Ook na de behandeling, blijven kammen met de luizenkam, zodat "babyluisjes" snel worden 
"gevangen". 

 Behandel altijd opnieuw als je levende luisjes ziet (dit zijn luisjes die nog bewegen!). 

 Voer een tweede behandeling pas uit na 7 dagen.  Vroeger een tweede behandeling 
uitvoeren heeft geen zin, omdat de babyluisjes dan nog in het eitje zitten.  En de meeste 
producten doden niet de eitjes, maar wel de luisjes. 

 

 

Misverstanden 

Luizen komen alleen voor bij vuile kinderen. 

FOUT.  Iedereen kan luizen krijgen.  

 

 

  



Luizen kunnen springen en vliegen. 

FOUT.  Luizen kunnen enkel kruipen en lopen.  Van persoon wisselen kan dus enkel door direct en 
nauw contact tussen twee hoofden.  
Je kan ook besmet worden door een muts of sjaal van je vriend(in) te dragen, of door zijn/haar 
borstel te gebruiken. 

Kinderen met kort haar kunnen geen luizen krijgen. 

FOUT. Ook zij kunnen luizen hebben.  Het is alleen veel gemakkelijker om ze te ontdekken én om ze 
er uit te krijgen. 

Luizen gaan dood in water. 

FOUT.  Luizen gaan niet dood van een douche of een zwempartij.  Ze klampen zich integendeel vast 
aan het haar en sluiten alle gaatjes langswaar er water zou kunnen binnenkomen.  Of, ze blijven 
lekker drijven op het water en zoeken een ander slachtoffer om zich aan vast te klampen. 

 

Luizen blijven leven zonder mensenbloed 

FOUT.  Luizen kunnen maar maximum 55 uur zonder bloed en verzwakken heel snel. 

Luizen kan je krijgen van je huisdier. 

FOUT.  Hoofdluis komt enkel bij de mens voor.  Dieren kennen wel andere luisachtigen, maar die 
kunnen de mens niet besmetten. 

Luizen kan je behandelen met azijn, olie en mayonaise 

FOUT FOUT FOUT.  
Luizen en neten gaan enkel dood van luizendodende producten.   
Azijn neutraliseert de werking van die producten, wat we dus echt wel niet willen...  
Ook af en toe je haren wassen met luizenshampoo in de hoop er zo geen te krijgen, werkt niet.  
Integendeel, de luizen worden resistent aan het product.  Dit wil zeggen dat ze er niet meer van dood 
gaan. 
 

Alleen meisjes krijgen luizen. 

FOUT.  Ook jongens kunnen luizen krijgen.  Wel tonen studies aan dat er meer meisjes besmet 
raken.  Waarom is nog niet duidelijk.  
Lange haren geven misschien meer mogelijkheid op een besmetting, vooral bij een knuffel.  Of 
misschien knuffelen meisjes over het algemeen meer dan jongens ?  

Iemand met luizen heeft altijd jeuk 

FOUT.  Bij slechts 1 op de 5 kinderen die met luizen besmet zijn zou jeuk optreden.  Soms duurt het 
ook een tijdje vooraleer een kind jeuk krijgt. 

  



Eens luisjes, altijd luisjes 

FOUT.  

Luisjes zijn wel degelijk weg te krijgen.  Behandel de hoofdhuid nauwkeurig en ontsmet ook de 

omgeving.  De zes stappen staan beschreven bij Behandelen: Hoe? 

 
Taak kriebelteam 

Waarom een kriebelteam? 

Om de school luizenvrij te krijgen, sloegen een aantal ouders, samen met het CLB de handen in 
mekaar.   
Het kriebelteam is gebonden aan de wet van de privacy en zal alle gegevens van je kind met 
discretie behandelen.  
Op een kindvriendelijke en discrete manier probeert het kriebelteam luisjes op te sporen bij kinderen 
vanaf de eerste kleuterklas tot en met het 6de leerjaar.   
Als je als ouder het schoolreglement ondertekende, dan ga je hiermee akkoord.  Bij een weigering 
respecteert het kriebelteam uiteraard de wil van de ouders. 

Wanneer komt het kriebelteam? 

Normale controles:  
In de tweede week na elke schoolvakantie komt het kriebelteam langs.   
Via Gimme word je steeds op voorhand verwittigd.  
 

Wat kan je als ouder doen om het kriebelteam te helpen? 

 Praat met je kind over de komst van het kriebelteam. 
 Maak die dag geen kunstwerkjes van de haren.  
 Gebruik die dag geen gel. 
 Vers gewassen en goed doorkamde haren maken het voor je kind aangenamer om te 

controleren. 
 Doe de haren van de meisjes indien mogelijk in één staart.  Zo blijven ze goed doorkamd. 
 Zit je kind in de lagere school, geef het dan die dag een gewone kam mee naar school: 

o Deze kam niet doorgeven aan andere kinderen! 
o Dit geldt ook voor jongens! 

En de privacy dan? 

Kriebelouders respecteren de privacy van je kind.  

Meer info: 

www.zorg-en-gezondheid.be/luizen of www.klasse.be/ouders/dossiers/luizen - 

www.klasse.be/ouders/39537/ziezo-pak-luizen-aan 

 

 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/luizen
http://www.klasse.be/ouders/dossiers/luizen
http://www.klasse.be/ouders/39537/ziezo-pak-luizen-aan

